
Artilheiro do Flu tetracampeão é convocado
para a Seleção e joga o Superclássico {pág 24} 

Fred ganha moral

Protesto por ‘veta, Dilma’ será
na Cinelândia no dia 26 {pág 06}

Chuva deixa
oito cidades
da Serra
em alerta 

Friburgo teve, em 24h, chuva esperada para 20 dias 
Força Nacional de Emergência vem ao Rio Só 6,2% 

das cidades têm plano de redução de riscos, diz IBGE {pág 04}

Governo marca
passeata por
royalties

Quais carreiras
pagam melhor?
Especial de Educação mostra as
profissões valorizadas: áreas do
meio corporativo têm salários de
R$ 8 mil a R$ 45 mil {pág 14}
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Deslizamento

Cerca de 10 casas, que estavam interditadas, foram atingidas em Nova Friburgo. 
Em Trajano de Moraes, há 120 desalojados e um desaparecido
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CIAO, BELLA!
SAGA ‘CREPÚSCULO’
CHEGA AO FINAL 
EM 1.300 SALAS 
{pág 16}

O casal Edward (Robert Pattinson) e
Bella (Kristen Stewart) brilha ao sol

Mín 17°C
Máx 25°C

RIO DE
JANEIRO
Quarta-feira, 
14 de novembro de 2012

Edição nº 523, ano 3

Recordista de Natal

Árvore da Lagoa, recordista do Guinness com 85 metros, será inaugurada no dia 1o {pág 02}RE
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A presença de armas de guerra em mãos poli-
ciais no Rio de janeiro se deu a partir de mea-
dos da década de 90. Os fuzis foram adquiri-
dos pela Secretaria de Segurança pela impe-
riosa necessidade de se dotar os agentes com
armas que os colocassem em igualdade de po-
der de fogo com os bandidos, que já as dispu-
nham às centenas.

Desde que, em 1988, Naldo, Brasileirinho,
Cassiano, Buzunga e outros bandidos da Ro-
cinha exibiram, “oficialmente”, numa laje
da favela seu arsenal para o Brasil, explici-
tando inequívoca indiferença pelo poder do
Estado, instalou-se na cidade do Rio de Janei-
ro uma criminalidade absurda, descontrola-
da, que promoveu por quase duas décadas
uma insegurança com sombreamento de
guerra civil. Cassiano, o mentor intelectual
do grupo, assegurou que começaria uma “re-
volução social” ali, e vozes de apoio não lhes
faltaram inclusive no meio político, quando
importante chefe de poder executivo decla-
rou que aquele era “um processo de guerra
civil informal entre os marginalizados e a
sociedade formal, em cuja raiz estava a in-
justiça social”.

Muito sangue produzido por armas de
guerra lavou o asfalto e os becos das favelas

em nosso Estado, de lá para cá. Uma bala de
fuzil é capaz de atravessar paredes, trilhos
de trem, de viajar por cerca de três quilôme-
tros ainda com poder mortal. Quando não ti-
ra a vida, seu projétil provoca lesões terrí-
veis. Mutilados por ferimentos com essas ar-
mas temos às centenas, principalmente na
PM, onde cadeirantes se multiplicaram nas
duas últimas décadas.

Mas a pacificação chegou e com ela sua ca-
pacidade real de desarmar o crime e reco-
lher seus arsenais. A notícia recentemente
veiculada pela Secretaria de Segurança de
que já iniciou o recolhimento dos fuzis em
atividade nas forças policiais é confortadora,
embora não devesse ser anunciada. Bandi-
dos não precisam saber disso e é óbvio que a
notícia chegará a eles também. O melhor
marketing para esses casos é o silêncio na
boca das armas recolhidas aos depósitos.

SEGURANÇA EM LETRAS

O coronel Mário Sérgio de Brito Duarte, autor do livro “Liberdade Para o Alemão - O Resgate de Canudos”, escreve às quartas-feiras. E-mail: leitor.rj@metrojornal.com.br

ADEUS 
AOS FUZIS
MÁRIO SÉRGIO DE BRITO DUARTE

A maior árvore de Natal flu-
tuante do mundo vai levar
os espectadores a uma via-
gem pelas quatro estações
do ano. A Árvore da Lagoa
será inaugurada no dia 1o de
dezembro e terá cenografia
inspirada no tema “Todos os
Natais do Mundo”.

O calendário festivo do
17o ano da Árvore de Natal
será aberto por um concer-

to musical que acontece a
partir das 20h, no parque
Cantagalo, na zona sul. O re-
pertório, interpretado pelos
cantores Emílio Santiago e
Simone, em conjunto com o
coral da Fundação Bradesco
e a Orquestra Sinfônica de
Barra Mansa, apresentará ao
público músicas natalinas.

Cerca de 3,1 milhões de
lâmpadas serão utilizadas

para que sejam criados os
efeitos luminosos já tradi-
cionais na festa.

A decoração conta tam-
bém com bolas coloridas
de diversos tamanhos. A
Árvore da Lagoa, que nesta
edição possui 85 metros de
altura, é reconhecida pelo
Guinness Book como a
maior do mundo.

METRO RIO

Concerto de inauguração acontece dia 1o de dezembro

Viagem pelas
quatros estações 
na Árvore da Lagoa

A atriz Maria Gladys, de
72 anos, segue
internada no Hospital
São Lucas, em
Copacabana, na zona
sul. Ela deu entrada na
casa de saúde com uma
trombose venosa
profunda, na quinta-
feira da semana
passada. Maria Gladys
está lúcida e respira sem
auxílio de aparelhos. 

METRO RIO

Iniciada na segunda-
feira, a Megaoperação
da secretaria Estadual
de Fazenda do Rio
(Sefaz) vistoriou mais de
1,7 mil caminhões e
registrou 349 infrações
no recolhimento do
ICMS. A ação segue as
novas diretrizes de
Substituição Tributária e
combate sonegação
fiscal. METRO RIO

Maria Gladys 
continua internada

Megaoperação 
da Sefaz
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Carnaval: ensaios a
partir de 9 de dezembro
Os ensaios abertos das esco-
las de samba para o Carna-
val 2013 na Marquês de Sa-
pucaí começam no princí-
pio de dezembro. A Acadê-
micos da Rocinha estreia a
temporada de aquecimento,
no domingo, dia 9, às 20h.
No mesmo dia, a Estácio de
Sá desfila, às 21h.

No sábado seguinte, Ca-
prichosos de Pilares e Santa
Cruz realizam ensaios na
Avenida. No domingo, Tuiu-

ti, Cubango e Império da Ti-
juca fazem os treinamentos
oficiais de 2012. 

Depois, o calendário en-
tra em recesso e só retorna
em janeiro. Viradouro, Re-
nascer de Jacarepaguá e Im-
pério Serrano retomam a
temporada na primeira se-
mana de 2013. A Unidos da
Tijuca, atual campeã do
Grupo Especial, encerra a
sessão de ensaios no dia três
de fevereiro. METRO RIO

Animação mostra como ficará a Árvore após a inauguração

REPRODUÇÃO

Transportes públicos têm
alteração durante o feriado 
A operação dos transportes
no Rio vai sofrer alterações
neste feriado. Amanhã, o
metrô funcionará das 7h às
23h. As transferências en-
tre as linhas 1 e 2 acontece-
rão na estação do Estácio. 

Hoje, a CCR Barcas vai
operar com efetivo reforça-
do e serão realizadas via-
gens extras nos trajetos
Praça XV-Praça Araribóia e
Praça XV-Charitas, visando

o aumento de passageiros
que realizam o trajeto. No
feriado, as barcas que aten-
dem as estações Cocotá e
Charitas não funcionam.
As outras linhas operam re-
gularmente. 

Os trens da Supervia te-
rão hoje 24 viagens extras.
Serão 36 mil lugares adicio-
nais. O planejamento tam-
bém diminui os intervalos
entre os trens a partir das

15h. No ramal Japeri, a es-
pera será de oito minutos.
Já no ramal Santa Cruz, se-
rão sete minutos de espera. 

METRO RIOMaria Gladys

DIVULGAÇÃO

Em razão do feriado
da Proclamção da
República, o Metro
deixa de ser
publicado amanhã,
voltando a circular
normalmente na
sexta-feira, dia 16.

36mil lugares adi-
cionais serão dis-

ponibilizados pela Su-
pervia nas 24 viagens
extras que serão reali-
zadas pela concessio-
nária hoje.





Em alerta máximo, Nova Friburgo
tem todas as 35 sirenes acionadas

São José do Vale do Rio Preto não possui
plano contra desastres naturais, diz IBGE 
Pesquisa divulgada ontem
pelo IBGE revelou que São
José do Vale do Rio Preto, na
região serrana, não possui
plano de redução de riscos
para desastres – a única ci-
dade entre as atingidas pelo
temporal de 2011, tragédia
que deixou 909 mortos e

241 desaparecidos na serra.
O estudo mostra que, no

ano passado, apenas 6,2%
(344) dos 5.565 municípios
brasileiros tinham planos
de redução de riscos rela-
cionados a desastres natu-
rais, como enchentes, des-
lizamentos de terra e seca.

Analisando as grandes re-
giões, o Sudeste se destaca,
já que apresenta um índice
de 21,2%, bem maior que a
média nacional. O Rio de Ja-
neiro parece estar apren-
dendo um pouco com as re-
centes tragédias. Proporcio-
nalmente, o Estado é mais

preocupado com planos de
riscos: 57,6% das 92 cidades
estão com projeto concluí-
do ou em andamento. 

O governo informou, on-
tem, que São José do Vale
do Rio Preto receberá o sis-
tema de alarme de chuvas
no ano que vem. METRO RIO

Ressaca: ondas podem
atingir até 2,5 metros 
A frente fria que chegou ao
Rio provoca ressaca e deixa
o mar agitado. A previsão é
que as ondas alcançem os
2,5 metros de altura e po-
dem atingir a orla. Segun-
do o Centro de Operações
Rio, da prefeitura, a água
pode chegar até o calçadão
em algumas praias da cida-
de, na manhã de hoje. 

Ontem, a areia da praia
do Leme foi arrastada pelo
vento e encobriu parte do
calçadão da orla. 

O tempo segue instável e
chuvoso e os cariocas não
poderão aproveitar o feria-
do nas praias. Para amanhã,
o Inmet (Instituto Nacional
de Meteorologia) prevê chu-
va forte e temperatura má-
xima de 27°C na capital. 

O tempo só deve melho-
rar na sexta-feira, mas,
mesmo assim, os termô-
metros não devem ultra-
passar os 28º C. A mínima
prevista é de 19ºC. 

METRO RIO

Moradores de 24 comunidades em áreas de risco saem de casa Chuva
deixa um desaparecido em Trajano de Moraes Oito cidades estão em alerta
Os municípios da serra flu-
minense voltaram a sofrer
com as chuvas. O temporal
que cai na região, desde a
noite de segunda-feira, cau-
sou transtornos em algu-
mas cidades e ao menos oi-
to estão em estado de alerta.
Em Nova Friburgo, choveu
113 milímetros em 24 ho-
ras, o equivalente ao espera-
do para 20 dias do mês.

O secretário nacional de
Defesa Civil do Ministério
da Integração Nacional, co-
ronel Humberto Viana,
anunciou ontem à noite que
o governo federal vai anteci-
par a ajuda que já estava
prevista para a região, com
ações preventivas em caso
de desastres naturais.

Uma Força Nacional de
Emergência, com seis técni-
cos e especialistas em ava-
liação de desastres, saiu de
Brasília à noite em direção
ao Rio. Apesar de ainda não
haver um número fechado
de quantas pessoas estão
em abrigos, cestas básicas
serão disponibilizadas. A
Força Nacional do SUS tam-
bém será mobilizada.

Por conta do risco de de-
sabamentos, em Friburgo

foram acionados todas as 35
sirenes em 24 comunidades
localizadas em áreas de ris-
co. Os 101 pontos de apoio
da cidade foram abertos pa-
ra receber os moradores. 

Ontem à noite, por volta
das 19h30, a sirene instala-
da no bairro Três Irmãos,

no distrito de Conselheiro
Paulino, em Friburgo, vol-
tou a soar. O alerta pedia
que os moradores deixas-
sem suas casas, por conta
do risco de mais desliza-
mentos. Carros da Polícia
Militar e dos bombeiros
ajudaram os moradores na
retirada dos móveis.

Até o início da noite, a
Defesa Civil Estadual infor-
mou que 10 casas foram
atingidas por dois desliza-
mentos no município, am-
bos no bairro Três Irmãos.  

Pedras rolaram de encos-
tas e atingiram as residên-
cias, que estavam vazias,

porque os imóveis já ha-
viam sido interditados pela
Defesa Civil. Duas pessoas
foram atingidas quando
passavam pelo local no mo-
mento do deslizamento e
sofreram escoriações leves. 

Após esse deslizamento,
maior que o previsto pelo
município, a Defesa Civil
interditou os imóveis de
dois quarteirões do bairro,
já que há risco de novos de-
sabamentos na região.

Já em Trajano de Mo-
raes, também na região
serrana, cerca de 120 pes-
soas deixaram suas resi-
dências e foram para os
abrigos da prefeitura. 

No município, um ho-
mem está desaparecido. De
acordo com a Defesa Civil,
Fabiano Rodrigues, de 27
anos, tentou atravessar o
rio que corta a cidade e foi
arrastado pela correnteza.

“Como há um grande
acumulado de chuvas, com
risco alto de deslizamen-
tos, é importante que as
pessoas continuem obede-
cendo ao sistema de alar-
me”, avisou o secretário es-
tadual de Defesa Civil, Sér-
gio Simões. METRO RIO

Pelo menos 10 casas foram atingidas em Friburgo

MARCELLO MEDEIROS/O DIÁRIO DE TETRESÓPOLIS/FOLHAPRESS

Feriado será de chuva

forte, segundo Inmet

DANIEL MARENCO/FOLHAPRESS

AEROPORTOS

Problemas
em 70%
dos voos
O mau tempo provocou
transtornos nos aeropor-
tos da cidade. Segundo a
Infraero, cerca de 70%
dos voos tiveram proble-

mas ontem.
O Santos Dumont fe-

chou para pousos às 16h.
Foram registrados 45
atrasos e os voos que che-
gavam foram desviados
para o Aeroporto Interna-
cional Antônio Carlos Jo-
bim (Galeão). Neste, 26
voos sofreram atraso e
novo foram cancelados. 

Com atrasos e cancela-
mentos, os aeroportos fi-
caram lotados. METRO RIO

As secretarias estadual e
municipal de Transportes
apresentaram, ontem, a pri-
meira fase de uma pesquisa
de desenvolvimento de um
sistema que irá informar a
população, em tempo real,
sobre o trânsito na cidade,
além de dar alternativas pa-
ra escapar de alagamentos,
colisões e engarrafamentos. 

As informações serão
transmitidas através de
GPS, celulares e painéis

eletrônicos.
Uma empresa japonesa

está no Rio para desenvol-
ver o Plano Diretor de Tec-
nologia de Informação pa-
ra Transportes do Rio, o
primeiro do Brasil a ser
realizado numa região me-
tropolitana. 

“O ITS (Intelligent Trans-
port Systems) marca um no-
vo momento para o desen-
volvimento da Região Me-
tropolitana e para a qualida-

de no serviço dos transpor-
tes públicos. No Japão, a tec-
nologia monitora 47 mi-
lhões de veículos e contri-
bui para a previsão e contro-
le das áreas de maior fluxo e
congestionamento”, afir-
mou o secretário estadual
de Transportes, Júlio Lopes.

O sistema está sendo pla-
nejado para a criação de um
centro de operações de trân-
sito que vai abranger a capi-
tal e mais 19 municípios da

região metropolitana. O Pla-
no Diretor será entregue no
segundo semestre de 2013.

O ITS é capaz de coletar,
processar e fornecer dados à
população, possibilitando
redefinir trajetos, otimizan-
do viagens urbanas. Além
disso, pode ser utilizado pa-
ra detectar riscos e contra-
tempos no trânsito e enviar
alertas aos usuários e admi-
nistradores de rodovias.

“Não existe avanço nos

transportes públicos sem o
uso da tecnologia e da inte-
gração prefeitura e Esta-
do”, defendeu o secretário
municipal de Transportes,
Carlos Roberto Osório.

O projeto pretende me-
lhorar a padronização e in-
tegração entre os sistemas
de transportes públicos,
uma preparação para a rea-
lização de grandes eventos,
como Copa do Mundo e
Olimpíadas. METRO RIO

Em 2013, sistema inteligente dará dicas de trânsito

“Será um avanço
para termos um
monitoramento
completo da
mobilidade na
Copa e Olimpíada.”
JÚLIO LOPES, SECRETÁRIO

40
áreas de risco, com 90
encostas com riscos de
deslizamentos em ca-
sos de temporais, exis-
tem em Nova Friburgo. 
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Vistoria no HGB
flagra irregularidade

Cabral quer protesto
por royalties dia 26

A Defensoria Pública da
União (DPU) realizou na se-
gunda-feira vistoria não pro-
gramada no Hospital Fede-
ral de Bonsucesso (HFB), na
zona norte, e constatou  o
descumprimento da decisão
judicial da última sexta-fei-
ra, que pedia a transferência
de pacientes da unidade por
conta do precário atendi-
mento da emergência.

A DPU e o Ministério Pú-
blico pediram e foram
atendidos pelo juiz federal
Vigdor Teitel, da 11ª Vara
Federal do Rio de Janeiro,
que determinou a transfe-
rência dos pacientes inter-
nados na emergência do
HFB. Foi pedida uma avalia-
ção clínica dos doentes pe-

la União Federal, para que
os que estivessem em con-
dições clínicas de fazer a
tranferência o fizessem. 

Mas, o defensor Daniel
Macedo esteve no hospital,
junto com o presidente da
Federação Nacional dos
Médicos, o presidente e o
diretor do Sindicato dos
Médicos do Rio de Janeiro,
e constatou que os pacien-
tes não foram transferidos. 

A decisão judicial prevê
que, em falta de vagas em
hospitais da rede pública, a
unidade deve internar os pa-
cientes na rede privada e ar-
car com custos. E uma mul-
ta diária de R$ 100 mil, em
caso de descumprimento da
medida. METRO RIO

O Governador do Rio de Ja-
neiro, Sérgio Cabral, está
convocando a população ca-
rioca para fazer um protesto
contra a nova lei de distri-
buição dos royalties do pe-
tróleo no dia 26. A concen-
tração está marcada para a
partir das 14h, na avenida
Rio Branco, próximo à Can-
delária, no Centro.

O objetivo da manifesta-
ção é evitar que a presidente
Dilma Rousseff aceite o pro-
jeto que foi aprovado pela
Câmara dos Deputados no
último dia 6.

Segundo declarou o go-
vernador Sérgio Cabral,
após reunião no Ministério
da Fazenda, no dia 7, o es-
tado do Rio de Janeiro per-
derá R$ 4 bilhões por ano
com as alterações aprova-
das pelo Congresso Nacio-
nal na lei dos royalties. 

“O projeto de lei em si
gera um colapso nas finan-
ças públicas do estado do
Rio de Janeiro. Gera no es-
tado uma perda de R$ 4 bi-
lhões no ano que vem. É
absolutamente inviável”,
afirmou Cabral. METRO RIO

ALE SILVA/FUTURA PRESS

Sob clima de muita emoção
e ao som do hino da Estação
Primeira de Mangueira, foi
sepultado ontem o corpo do
presidente de honra da
agremiação, Hélio Laurindo
da Silva, o Delegado. A ceri-
mônia, que reuniu aproxi-
madamente 250 pessoas,
entre elas, Ivo Meirelles, o
presidente da escola, ocor-
reu às 13h, no cemitério
Memorial do Carmo, no Ca-
ju, zona portuária.

Um dos grandes ícones
do samba, nascido e criado
na Mangueira, Delegado
morreu de câncer no siste-
ma digestivo, aos 90 anos,
na manhã de segunda-feira.

Em homenagem ao pai,
durante a cerimônia, seu fi-
lho, Ézio Laurindo da Silva,
entoou um samba compos-
to por Delegado. Emocio-
nado, ele mal conseguiu
terminar de cantar e cho-
rou muito, sendo ampara-
do por amigos.

“No mundo do samba,
ele representava o Pelé da
dança. Ele foi responsável
por muita coisa que aconte-
ce hoje no Carnaval, não só
pela Mangueira, mas pelo
samba. Perdi um pai maravi-
lhoso”, lamentou Ézio.

Mas, como conversa de

sambista acaba em samba,
além de amigos e familiares
cantarem, exaltando a ale-
gria do eterno mestre-sala,
houve distribuição de salga-
dinhos e cerveja. 

Por fim, Ivo Meirelles dis-
cursou: “O Delegado foi o
melhor dos mangueirenses,

quem mais demonstrou
amor pela Mangueira. Por
isso, todos os eventos da se-
mana serão em homena-
gem ao Delegado. No sába-
do, iremos homenageá-lo
cantando todos os sambas
que Delegado desfilou na
avenida.” METRO RIO

O último samba
do Delegado 

Mangueirenses prestam última homenagem ao eterno mestre-sala 
do carnaval Sepultamento, ontem, foi realizado no Memorial do Caju

DIVULGAÇÃO/ DPU

Presidente da Mangueira, Ivo Meirelles, estava aos prantos no enterro de Delegado 

Em novembro do ano passado, houve protesto no Centro 

Defensoria Pública constatou que decisão judicial de 

transferência de pacientes não foi cumprida

LUIZ GOMES/FUTURA PRESS/ 10/11/2011

MP denuncia policial que confundiu
estouro de pneu com tiro e matou jovem
O Ministério Público do Rio
de Janeiro denunciou e pe-
diu a prisão preventiva do
sargento Márcio Perez de
Oliveira, de 36 anos, por ho-
micídio doloso – quando há
intenção de matar. Ele ati-
rou contra Rafael Costa da
Silva, 16, na noite de 28 de
outubro, em Cordovil, após
confundir o barulho do es-
touro de um pneu com tiro,

e balear o jovem.
Rafael levou dois tiros de

fuzil, quando passava pela
Estrada do Porto Velho,
quando o pneu do carro que
ele dirigia furou. Ele morreu
na hora. Um amigo dele foi
atingido de raspão no braço.

Segundo o MP, no reque-
rimento de prisão preventi-
va, o titular da 1ª Promoto-
ria de Justiça,  Marcelo Mu-

niz Neves, ressalta dois re-
quisitos que autorizam a
decretação da medida: a
conveniência da instrução
criminal e a garantia da or-
dem pública.

Crime em via pública
O órgão também destaca os
depoimentos de outros
dois ocupantes do veículo,
que afirmaram terem sido

impedidos pelos PMs de re-
tirar a vítima do carro para
que fosse socorrida. E que
um dos policiais colocou
dois dedos, em forma de
pinça, no ferimento do pes-
coço do jovem como se ten-
tasse retirar algo.

O MP ainda ressaltou que
“o crime foi cometido em
via pública, no meio do
trânsito”. METRO RIO

NITERÓI

Lutador
tem prisão
decretada
A justiça do Rio de Janei-
ro, com base em investi-
gações da 81ª DP (Itaipu),
decretou ontem a prisão
preventiva do professor e
lutador de MMA Maurício
Cesar Pimentel Rossi, acu-
sado de ter tentado matar

a sua ex-namorada, víti-
ma de agressão física, em
um posto de gasolina, em
Piratininga, Niterói, re-
gião metropolitana.

Rossi foi preso no dia
30 de outubro, em Itaipu,
na região oceânica, em
cumprimento ao manda-
do de prisão temporária
expedido pela 3ª Vara Cri-
minal de Niterói.

As agressões foram re-
gistradas por uma câme-
ra de segurança do esta-
belecimento, que mostra
o lutador chegando ao lo-

cal e tentando abrir a por-
ta do carro onde ela esta-
va. ao correr para dentro
da loja de conveniência
do posto, a jovem é agre-
dida com muito chutes e
socos, mesmo após já es-
tar caída no chão. A víti-
ma teve derrame no olho
e lesões na cabeça.

Segundo informações
da Polícia Civil, Rossi acu-
mula outras passagens
criminais, como tráfico
de drogas, mas ele foi ab-
solvido pela justiça.

METRO RIO

PM apreende
dispositivo
em banco
PMs do 19o BPM (Copacaba-
na)  apreenderam, ontem,
um aparelho    “chupa-ca-
bra” num caixa eletrônico
do Banco do Brasil, em Co-
pacabana. O dispositivo se-
ria usado para roubar dados
de correntistas da agência. O
caso foi registrado na 13a DP
(Ipanema). METRO RIO





Pela quarta vez consecutiva,
a Câmara adiou a votação
do projeto que cria o marco
civil da internet, marcada
para ontem. Em discussão
há três anos, a proposta que
define direitos e deveres dos
internautas, do governo e
dos provedores se mantém
sem acordo.

Em linhas gerais, o proje-
to apontado como Consti-
tuição da internet traz a ga-
rantia de liberdade de ex-
pressão, democratização do
serviço, preservação de da-
dos e respeito aos usuários.
A diminuição da velocidade
ou suspensão dos serviços,
por exemplo, só poderá ser
feita em caso de falta de pa-

gamento.
O texto apresentado pelo

deputado Alessandro Molon
(PT-RJ), porém, tem provoca-
do divergências. A pedido
da ministra da Cultura, Mar-
ta Suplicy, foi incluída a
possibilidade de retirada de
conteúdos de blogs, portais
ou páginas pessoais, sem
necessariamente haver uma
ordem judicial. 

A solução, porém, provo-
cou diferentes opiniões en-
tre as entidades do setor.
“Pode gerar algum tipo de
censura. A formalização do
pedido de remoção pela Jus-
tiça é essencial para a segu-
rança jurídica da internet”,
disse Eduardo Neger, presi-
dente da Abranet (Associa-
ção Brasileira de Internet),
em nota.

A Abert (Associação Brasi-
leira de Emissoras de Rádio
e Televisão) defendeu a mu-
dança para facilitar a retira-
da de conteúdos impróprios
da rede, como sobre pedofi-
lia, racismo ou violência.

Neutralidade
É consenso que nenhuma
empresa poderá favorecer
clientes pelo perfil do uso
ou valor da mensalidade. O
PMDB e o PSD, porém, fize-
ram ressalvas: alegam que
ao impor restrições sobre
produtos diferentes - no ca-
so a velocidade da conexão,
o texto fere o princípio de li-
vre mercado. 

O marco civil também
tem como barreira a res-
ponsabilidade sobre a fisca-
lização do acesso à internet. 

No relatório, a responsa-
bilidade pela fixação das re-
gras é vaga e fala apenas
que dependerá de um de-
creto presidencial. O minis-
tro das Comunicações, Pau-
lo Bernardo, defende que a
regulamentação seja feita
pela Anatel (Agência Nacio-
nal de Telecomunicações).

Na proposta original, ela-
borada com a participação
da sociedade civil, a função
seria do CGI (Comitê Gestor
da Internet), que agora foi
excluído do processo. 

Se houver acordo, a pro-
posta será colocada em vo-
tação do plenário da Câma-
ra na próxima terça-feira. 

CLÁUDIO 
HUMBERTO

Política

APOIO DO PCDOB CONSOLI-
DA FAVORITISMO DE ALVES.
Em campanha pela presi-
dência da Câmara dos De-
putados, o líder do PMDB,
Henrique Alves (RN), fe-
chou apoio do PCdoB em
jantar com o ministro Aldo
Rebelo (Esportes) e a líder
do partido, Luciana Santos
(PE). A aliança negociada
ajuda a desmantelar bloco
PCdoB-PSD-PSB em torno
do adversário socialista Jú-
lio Delgado (MG). Na se-
quência, o PMDB espera fe-
char acordo com o PSD de
Gilberto Kassab. 

SEM ESPAÇO. Antes de se-
lar o acordo, o PCdoB pe-
diu para assumir projetos
importantes. Em dois
anos, a bancada não rece-
beu uma só relatoria.

EM CAMPANHA. Na expec-
tativa de vitória de Henri-
que Alves, Paulo Teixeira
(SP) e André Vargas (PR)
são fortes candidatos do
PT para vice-presidente.

GOD SAVE. A bobajada do
Ministério Público Federal
de retirar das notas de
real o “Deus seja louvado”
é de fácil solução: substi-
tuir por “Deus me livre”. 

VISTO JAPONÊS: NEGÓCIO.
Milhares de corintianos
que buscam o visto para
ir à provável final do

Mundial com o Chelsea,
em Toquio, são orienta-
dos no consulado em São
Paulo – diante da fila mui-
to grande – a procurar a
legação ou no “Centro do
Visto Japonês”. Os torce-
dores do Corinthians não
sabem é que se trata de
uma empresa privada,
JBAC Serviços Administra-
tivos, onde o custo do vis-
to terceirizado dispara de
R$ 61 para R$ 200.

IRONIA. Inspirador do ar-
rocho da “regulação da mí-
dia”, José Dirceu vai preci-
sar da imprensa em 2013,
para se defender da “injus-
tiça” do Supremo.

PEQUENÍSSIMO. Petista
obediente, o nanopresiden-
te da Câmara, Marco Maia,
imitou o Planalto e vetou
fotos da reunião em que o
ministro Joaquim Barbosa
o convidou para sua posse
na presidência do Supremo
Tribunal Federal. 

PENSANDO BEM... 
... Lula jamais escreverá
suas memória porque as
perdeu em 2005.

Henrique Alves

C
oncluída uma reu-
nião da Frente Tra-
balhista, figuras ilus-
tres e outras nem

tanto do PTB, do PDT e do
PPS acorreram ao aeropor-
to de Brasília e entraram
na lista de espera dos voos
para o aeroporto Santos
Dumont, no Rio. Entre
eles, Leonel Brizola. A fun-
cionária da finada RioSul,

que chamava os passagei-
ros à medida em que sur-
giam vagas, gritou o nome
de Brizola cinco vezes,
sem obter resposta. Ele
acabou perdendo o lugar
para um militante do PDT
do Rio, que gritou:

- Finalmente o Brizola
fez alguma coisa por mim!
Até o velho caudilho caiu
na gargalhada.

“... eu
preferia morrer.”

MINISTRO JOSÉ EDUARDO
CARDOZO (JUSTIÇA) SOBRE
CUMPRIR PENA EM PRISÃO

BRASILEIRA

PODER SEM PUDOR
Um favor de Brizola

DIVULGAÇÃO

COM ANA PAULA LEITÃO E TERESA BARROS  
WWW.CLAUDIOHUMBERTO.COM.BR

www.readmetro.com
QUARTA-FEIRA, 14 DE NOVEMBRO DE 2012

08 brasil

Falta acordo sobre a regra de retirada de conteúdo do ar e o item 
que obriga os provedores a oferecer a mesma velocidade de conexão

Divergências impedem
marco civil da internet

MARCELO FREITAS
METRO BRASÍLIA

Projeto cria direitos e deveres para os usuários da internet

Marco Civil da Internet
Confira os principais itens da proposta 
classificada como a 'Constituição da Internet'

O conteúdo só poderá ser 
retirado do ar mediante 
uma ordem judicial. 
As exceções são para 
material sobre pedofilia, 
racismo ou violência, 
por exemplo

Retirada de conteúdo Registros Conteúdo dos usuáriosControle de dados
As informações pessoais 
serão protegidas por uma 
política de privacidade. 
Nenhum dado de cadastro 
poderá ser usado para outra 
finalidade, a não ser que seja 
autorizada pelo usuário

As empresas poderão  guardar,  
pelo prazo de um ano, apenas 
data e hora de início e término 
da conexão, duração   
e endereço de IP e nenhum dado 
pessoal. É vedado monitorar, 
filtrar, analisar ou fiscalizar o 
conteúdo dos pacotes de dados

Nenhum provedor será 
responsabilizado por 
conteúdo colocado na rede 
por um assinante,  
a não ser que descumpram 
uma decisão judicial  
ou a lei de Direitos Autorais

Como era: os provedores não poderão ter  
controle sobre o fluxo de conteúdo, apenas   
tornar disponível o acesso à internet

Como ficou: os provedores ficam proibidos  
de oferecer tratamento diferenciado aos 
usuários que tenham pacotes mais caros  
ou contratado mais serviços, exceto em casos 
que possam garantir a segurança do sistema 
ou dos serviços essenciais

Neutralidade da rede Regulamentação Retirada de conteúdo

Como era: um comitê gestor da 
Internet definiria a regulamentação 
das propostas

Como ficou: a fixação de prazos e 
entrada em vigor das regras deverá 
ser feita pelo Poder Executivo

Como era: o provedor de internet  
poderá ser responsabilizado civilmente  
por danos decorrentes de conteúdos 
gerados por terceiros.

Como ficou: Nenhum provedor será 
responsabilizado por conteúdo colocado  
na rede por um assinante, a não ser que 
descumpram uma decisão judicial  
ou a Lei de Direitos Autorais

PROPOSTAS DE CONSENSO

PRINCIPAIS PONTOS POLÊMICOS

 “O Congresso
decidirá se fica
ao lado do
internauta ou
dos interesses
econômicos
dos provedores
de conexão.”
ALESSANDRO MOLON,
RELATOR DO MARCO 
CIVIL DA INTERNET

RICARDO MARQUES / METRO BRASÍLIA





Para o Ministério Público,
os novos argumentos da de-
fesa são uma manobra com
o objetivo de tentar confun-
dir os jurados. O promotor
Henry Wagner classificou
como “risíveis” e “ridículas”
as afirmações de que não há
provas da morte de Eliza,
baseadas agora em uma car-
ta supostamente escrita pe-
lo padrasto de Bruno.

No bilhete, Luiz Henri-
que Timóteo conta ter leva-
do Eliza até Governador Va-
ladares, onde ela obteve um

passaporte falso com o no-
me de Olívia Guimarães. De
lá, a ex-amante do goleiro
teria fugido para a Bolívia.
Timóteo está preso no inte-
rior de Minas Gerais, por
tráfico de drogas.

“A afirmação de que Eliza
Samudio hoje estaria a sus-
tentar o nome de Olívia,
além de ser risível e ridícu-
la, mais se assemelha a um
estelionato contra a socieda-
de”, disparou o promotor.

O advogado Ruy Pimenta,
responsável pela divulgação

da carta, confirma que vai
insistir na “falta de provas
concretas” sobre a morte de
Eliza. “Onde se mata al-
guém, tem que ficar alguma
prova. Não o cadáver, mas
vestígios”, declarou.

O mesmo argumento é
usado por Ércio Quaresma,
defensor de Marcos Apareci-
do Santos, o Bola. “Foram lá
periciar e não encontraram
nenhum vestígio. Ela não foi
morta e, principalmente,
não foi morta lá”, afirmou o
advogado.

Promotor vê ‘manobra’

Caso Bruno: defesa 
tenta adiar sentença
A menos de uma semana da
data marcada para o início
do julgamento sobre a mor-
te de Eliza Samudio, no dia
19, em Contagem (MG), os
advogados do goleiro Bruno
Fernandes e dos demais réus
parecem dispostos a prote-
lar ao máximo a decisão do
júri popular ao qual eles se-
rão submetidos. Após apre-
sentar supostas pistas do pa-
radeiro da ex-amante do jo-
gador, a defesa anunciou no-
vas tentativas de adiar as
sessões e incluir testemu-
nhas no processo.

O pedido de adiamento
foi feito por Ércio Quares-
ma, ex-advogado de Bruno
e que hoje representa Mar-
cos Aparecido dos Santos, o
Bola, apontado como exe-
cutor de Eliza. “Estamos
manejando duas reclama-
ções no STF (Supremo Tri-
bunal Federal). Primeiro,
porque Contagem não é o
juízo competente, pois a
denúncia fala de um crime

ocorrido em Vespasiano (ci-
dades da região metropoli-
tana). Segundo, porque nos
foi cerceado o acesso às mí-
dias dos depoimentos das
testemunhas”, alegou.

Os ministros do Supremo
têm até esta sexta-feira, dia
16, para avaliar o pedido de
adiamento liminar. Vale res-
saltar que a defesa já havia
tentado adiar outras fases do
processo baseando-se em ar-
gumentos semelhantes.

Já os advogados de Bru-
no querem incluir uma
nova testemunha: o pa-
drasto do goleiro, Luiz
Henrique Timóteo, que es-
tá preso por tráfico. Em
carta divulgada na semana
passada pela defesa, atri-
buída a Timóteo, ele rela-
ta um suposto encontro
com Eliza 11 dias após o
desaparecimento. Segun-
do o texto, ela teria fugido
do país com um documen-
to falso obtido em Gover-
nador Valadares.

Primo se diz
ameaçado
Principal testemunha da
acusação, Jorge Rosa não
vai participar do julga-
mento. Após revelar deta-
lhes sobre o cativeiro de
Eliza, o primo de Bruno
está sob proteção policial
e alega estar sendo amea-

çado. O promotor Henry
Wagner rebateu críticas
da defesa, segundo a qual
o jovem teria desmentido
os depoimentos. “Ele não
está sendo ameaçado por
Eliza ou pelo filho dela,
que é criança. Nós sabe-
mos bem por quem”, iro-
nizou. A promotoria quer
ouvir a delegada que co-
lheu o depoimento.

RENATO COBUCCI/HOJE EM DIA/FUTURA PRESS

“Onde ela está não
é da minha conta.
Mas é da conta 
do Estado provar 
a morte. E, nesse
processo, o que 
não tem é prova.”
ÉRCIO QUARESMA, ADVOGADO DE BOLA

“Olívia, só se for
Olívia Palito. E,
diria eu, Palito 
de Ossos. Porque 
Eliza Samudio, eu
enfatizo, é morta.”
HENRY WAGNER, PROMOTOR

Bruno já foi condenado a 4 anos e 6 meses de 

prisão pelo sequestro de Eliza, no Rio

A menos de uma semana da data marcada para goleiro e demais
acusados encararem os jurados, advogados querem suspender processo 

10 brasil www.readmetro.com
QUARTA-FEIRA, 14 DE NOVEMBRO DE 2012

Os 25 condenados no pro-
cesso do mensalão não te-
rão direito à cela especial
depois que o STF (Supremo
Tribunal Federal) publicar a
sentença, provavelmente
em 2013. O benefício é ga-
rantido para condenados
com curso superior, minis-

tros, governadores, delega-
dos, parlamentares e milita-
res que cumprem pena de
prisão provisória. “Isso não
cabe. Não se está discutindo
isso”, explicou o ministro
relator Joaquim Barbosa.

O STF vai discutir o pedi-
do do Ministério Público de

prisão imediata dos conde-
nados ao fim do julgamen-
to, mas a tendência é a de
aguardar o fim dos recursos.
Um juiz federal ficará res-
ponsável por determinar a
prisão, que levará em conta
a cidade onde vive a família
do condenado. METRO 

“A prisão
especial é só
para quem está
cumprindo
prisão provisória
e não definitiva.”
JOAQUIM BARBOSA, RELATOR DA
AÇÃO PENAL DO MENSALÃO

Réus do mensalão não terão 
cela especial, diz Barbosa
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Com as compras para o
Dia das Crianças, o calote
do consumidor voltou a su-
bir. Segundo o  indicador
Serasa Experian de Inadim-
plência do Consumidor,
houve um aumento de 5%
entre setembro e outubro.
Esta foi a primeira alta
mensal após quatro meses
seguidos de queda.

Na comparação com ou-
tubro do ano passado, a
inadimplência do consumi-
dor subiu 15,3%. No acu-
mulado do ano, a alta che-
ga a 15,3%. 

Para os economistas da
Serasa Experian, a inter-
rupção da queda em outu-
bro revela que apesar da
melhora na condição finan-
ceira, pela manutenção das
taxas historicamente bai-
xas de desemprego e ga-
nhos reais de rendimento,
o consumidor ainda encon-
tra dificuldades em quitar
as dívidas em dia. Também
contribuíram para este re-
sultado as compras dos pre-
sentes para o Dia das Crian-
ças e a fraca base de compa-
ração – já que setembro te-
ve apenas 19 dias úteis con-

tra 22 em outubro.
Os protestos e os che-

ques sem fundos puxaram
a alta do indicador em ou-
tubro, com variações posi-
tivas de 51,8% e 19,7%, con-
tribuindo com 0,7 ponto
percentual e 1,7 ponto per-
centual, respectivamente,
no indicador agregado.

As dívidas não honradas

junto aos bancos apresenta-
ram alta de 3,5% e a inadim-
plência não bancária (com
cartões de crédito, financei-
ras, lojas em geral e presta-
doras de serviços como tele-
fonia e fornecimento de
energia elétrica, água etc.)
cresceu 2,2% em outubro.

De acordo com a Serasa
Experian, o valor médio das

dívidas com os bancos apre-
sentou queda de 1,2% de ja-
neiro a outubro de 2012,
em comparação com igual
período do ano anterior.

Já o valor médio das dívi-
das não bancárias, os títu-
los protestados e os che-
ques sem fundos tiveram
alta de 3,7%, 6,9% e 12,3%,
respectivamente. METRO

Inadimplência sobe após
quatro meses de queda

Indicador apresentou aumento de 5% em outubro na comparação com
setembro Protestos e cheques sem fundo puxaram alta do calote

Compras para o Dia das Crianças contribuíram para crescimento da inadimplência

RIVALDO GOMES/FOLHAPRESS

Pessoa física poderá
deduzir doações a
universidades do IR
As pessoas físicas poderão
deduzir da base de cálculo
do IR (Imposto de Renda)
as doações efetuadas a
instituições públicas de
educação básica e supe-
rior. Essa possibilidade é
prevista em projeto de lei
do Senado (PLS 566/2011)
aprovado ontem pela Co-
missão de Assuntos Eco-
nômicos.

A matéria – que poderá
ser enviada à Câmara dos
Deputados, caso não haja
recurso para votação no
Plenário do Senado – limi-
ta a dedução ao teto anual
de despesas com instru-
ção, hoje de R$ 3.091,35.

Originalmente, o proje-
to contemplava apenas as
doações a instituições de
ensino superior, mas uma
emenda da Comissão de
Educação, Cultura e Es-

porte (CE), incluiu as esco-
las de educação básica en-
tre as beneficiárias. A mo-
dificação foi acatada pelo
senador Roberto Requião
(PMDB-PR) em seu relató-
rio, lido pelo senador
Eduardo Braga (PMDB-
AM), de acordo com infor-
mações da “Agência Sena-
do”.

O autor, senador Blairo
Maggi (PR-MT), citou, em
defesa da proposta, o caso
da Universidade de Har-
vard, nos Estados Unidos,
que conta com apenas 20%
de recursos oriundos dos
cofres públicos. Segundo o
parlamentar, o restante é
mantido por fontes priva-
das, que incluem, além
dos valores pagos pelos es-
tudantes matriculados,
doações de ex-alunos e
empresas. METRO

Treze brasileiros 
estão entre os mais
ricos do mundo
Das 200 pessoas mais ricas
do mundo, 13 são do Bra-
sil, apontou a revista
Bloomberg Markets em
seu ranking anual. O brasi-
leiro Jorge Paulo Lemann,
um dos controladores da
AB Inbev, foi destaque na
lista. Sua fortuna aumen-
tou 54,9% e foi contabiliza-
da em US$ 19,1 bilhões,
em 37º lugar, maior alta
entre os brasileiros.

Entre os 100 mais ricos,
o crescimento de sua rique-
za só perdeu para a do chi-
nês Lui Che Woo, da Gala-
xy Entertainment, que
cresceu 76.3%, calculada
em US$ 10,3 bilhões.

A revista aponta que Ei-
ke Batista teve queda de
9,3% em sua fortuna, cota-

da em US$ 20,4 bilhões -
28ª posição. Já Dirce Na-
varro de Camargo, da Ca-
margo Corrêa, está na 64ª
posição e foi considerada
na revista como um dos
“milionários escondidos”,
com US$ 13,4 bilhões. A
revista conta que Dirce
“herdou um conglomera-
do industrial de seu faleci-
do marido [Sebastião Ca-
margo] em 1994”.

Os mais ricos continuam
sendo Carlos Slim (US$
77,5 bilhões), Bill Gates
(US$ 64,4 bilhões) e recen-
temente, Amâncio Ortega
(US$ 53,6 bilhões), dono da
Zara, que ultrapassou o
megainvestidor Warren
Buffett (US$ 48,4 bilhões)
neste ano. METRO

Vendas de tablets no
país dispara 267%
O consumidor não abre
mão de ter um aparelho
que tenha cada vez mais
funcionalidades, que seja
prático de usar e que o man-
tenha conectado à internet.
Isso justifica o boom de ven-
das de tablets e smartpho-
nes no Brasil neste ano. 

Segundo estudo feito
pela Gfk Brasil com base
na auditoria de 71 produ-
tos. entre janeiro e agosto
de 2012, os tablets tiveram
aumento de 267% nas ven-
das em relação ao mesmo
período de 2011. A previ-
são da GfK é de que o fatu-
ramento da categoria de
tablets aumente em 49%
até o final de 2012 e ou-
tros 20% em 2013 em todo
o mundo.

Já o número de smartp-
hones vendidos subiu 55%
em comparação com o
mesmo período do ano pas-

sado. A quantidade de no-
vos modelos de smartpho-
nes aumentou para 40 no-
vos itens ante 28 no ano
passado. Além disso, os
produtos se sofisticaram
em relação à memória,
processador, conectividade
e resolução de melhor de
câmera. O tamanho de tela
também aumentou para
acima de 4 polegadas, se-
guindo a tendência global.

Os três produtos mais
comprados nos últimos
seis meses no país foram
celular, televisão e smartp-
hone, segundo uma pes-
quisa on-line que a GfK rea-
lizou com 524 pessoas.
Dentre os produtos mais
apontados pelos entrevista-
dos na intenção de compra
para os próximos seis me-
ses estão o tablet, note-
book e televisão. METRO

Tablet lidera intenção de compra nos próximos seis meses

SEAN GALLUP/GETTY IMAGES

67%
é diferença entre a carga
tributária no Brasil em re-
lação à média da América
Latina, segundo estudo da
OCDE (Organização para a
Cooperação e Desenvolvi-
mento Econômico). A re-
ceita brasileira com tribu-
tos e impostos representa-
va 32,4% do PIB em 2010,
enquanto a média latino-
americana, considerando
15 países, ficava em 19,4%. 

0,3%
foi o avanço das vendas no
varejo em setembro em re-
lação a agosto, a quarta al-
ta seguida do indicador do
IBGE (Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística).
O segmento de veículos te-
ve o pior desempenho no
mês, com queda de 22,6%.

Em números

Ranking

Confira a fortuna, em 
US$ bi, dos 13 brasileiros
mais ricos do mundo.

28º Eike Batista - 20,4
37º Jorge Paulo 
Lemann - 19,1
64º Dirce Navarro 
de Camargo - 13,4
91º Joseph Safra - 10,4
124º Marcel Telles -  8,7
155º Carlos Alberto Sicupi-

ra - 7,2
167º Roberto Irineu Mari-
nho - 6,9
168º João Roberto 
Marinho - 6,9
170º José Roberto 
Marinho - 6,8
183º Antônio Ermírio 
de Moraes - 6,2
184º Ermírio Pereira 
de Moraes - 6,2
185º Maria Helena 
Scripilliti - 6,2
190º Walter Faria - 6,1



Sete semanas para
resolver abismo fiscal
Os congressistas norte-
americanos voltaram on-
tem a Washington para
iniciar as discussões sobre
o chamado abismo fiscal,
um dos maiores desafios
do segundo mandato de
Barack Obama.

Até janeiro, democratas
e republicanos precisam
entrar em um acordo so-

bre o fim de subsídios e
cortes automáticos no or-
çamento que ameaçam jo-
gar os Estados Unidos no
buraco da crise financeira.

Obama tem reuniões
com líderes empresariais,
civis e trabalhistas antes
de um encontro de cúpu-
la, na sexta-feira. 

METRO 
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O ruidoso caso extraconju-
gal que derrubou o diretor
da CIA (a agência de inteli-
gência dos Estados Uni-
dos), David Petraeus, na
semana passada, respin-
gou em um outro impor-
tante oficial do país. Inves-
tigações do FBI (a polícia
investigativa norte-ameri-
cana) levaram ao general
John Allen, comandante
das operações dos EUA no
Afeganistão. Allen teria
trocado e-mails “impró-
prios” com a mulher que
ajudou a revelar o ‘affair’
de Petraeus.

A protagonista, desta
vez, é Jill Kelley, que tra-
balhou com o ex-diretor
da CIA em uma base mili-
tar da Flórida (saiba mais
abaixo). Jill, que acionou o
FBI no caso Petraeus, se
declarou inocente, assim
como o general John Al-
len. “Não fiz nada de erra-
do”, disse ele, sobre seu
envolvimento no escânda-

lo. Nos EUA, o adultério é
considerado crime militar.

A repercussão do caso le-
vou o presidente Barack
Obama a suspender a no-
meação de Allen como co-
mandante geral da Otan
(Organização do Tratado do
Atlântico Norte). A promo-
ção do general estava pre-
vista para amanhã.

Riscos

O vazamento da história
alarmou as Forças Armadas
dos EUA. A amante de Pe-
traeus, Paula Broadwell, te-
ria tido acesso a informa-
ções cruciais para a segu-
rança nacional. “Isso signi-
fica que devemos ter fiscali-
zação na cama dos oficiais?
Não. Será que vai desesti-
mular soldados no Afega-
nistão? Não. Mas prejudica
a eficácia do comandante”,
diz Stephen Biddle, especia-
lista em ‘affairs’ no mundo
militar, da George Was-
hington University. METRO 

Depois de o diretor da agência de
inteligência ter se afastado do
cargo, o FBI apontou que outro
general também teve relações
‘impróprias’ com uma mulher

Começa exumação do corpo de Arafat
O mausoléu onde fica o
corpo do ex-líder palestino
Yasser Arafat, na Cisjordâ-
nia, foi fechado ontem, e
os técnicos começaram a

trabalhar na exumação do
cadáver. As autoridades
querem confirmar a causa
da morte de Arafat, que po-
de ter sido envenenado por

substâncias radioativas.
Arafat faleceu em 2004,

de falência múltipla dos ór-
gãos. Este ano, porém, pes-
quisadores revelaram que

havia uma grande quanti-
dade de polônio em suas
roupas. A hipótese é que
Arafat tenha sido envene-
nado por Israel. METRO

‘Pérolas’ da
transição chinesa
O bem organizado congres-
so do Partido Comunista da
China termina hoje, após
seis dias de intensa mobili-
zação em Pequim. A nova
cúpula, que irá comandar o
país por 10 anos, será anun-
ciada amanhã.

Antes que os mais de 2,2
mil delegados do partido fi-
zessem as malas, o jornalis-
ta do Metro na capital chi-
nesa, Jordan Pouille, apon-
tou os aspectos mais diver-
tidos da reunião. Veja abai-
xo. METRO INTERNACIONAL

‘Oscar’ da diversão

Melhor citação

“É impossível alcançar um crescimento econômico sem pro-
teger o ambiente: é como apanhar um peixe em uma árvo-
re.” - Zhou Shengxian, ministra do Meio Ambiente. Os rios e
lagos chineses estão poluídos por causa da industrialização.
Melhor trabalho

Centenas de garçonetes de alto nível serviram chá para os
membros do partido. Algumas foram treinadas na Suíça e na
Austrália antes de serem selecionadas. Elas se aproximaram
mais dos líderes da legenda do que qualquer chinês.
Melhor cidade

Apesar da pressão militar e do acesso proibido a Lhasa, capi-
tal do Tibete (que quer a independência da China), Che Da-
lha, chefe do Partido Comunista na cidade, disse que o lugar
é o “mais feliz do país”.
Melhor piada

“Seu conhecimento sobre a China é como o seu nível de chi-
nês, é meia-boca”, disse um oficial militar a um jovem jorna-
lista ocidental que estava perguntando a ele sobre sua liga-
ção com o ex-líder Jiang Zemin.
Melhor jornalista

Uma corajosa menina de 11 anos fez uma pergunta muito
embaraçosa aos líderes sobre contaminação alimentar.

Quem é quem

O general de quatro estrelas assumiu o comando 
da CIA (a agência de inteligência dos EUA) em 
setembro de 2011 e renunciou na semana 
passada, após o vazamento de seu caso 
extraconjugal com Paula Broadwell. Petraeus, 
60 anos, fez carreira no Exército dos EUA e teve 
importante papel nas guerras do Afeganistão e 
do Iraque. Ele é casado e pai de dois filhos.

Formada pela Academia Militar de West Point, 
Paula é uma especialista em combate ao 
terrorismo. Ela foi destacada para escrever a 
biografia de Petraeus e se aproximou do general 
em uma viagem ao Afeganistão. Com o romance 
com o ex-diretor da CIA, ela teria tido acesso a 
informações privilegiadas da inteligência dos 
EUA. Paula, 40 anos, é casada e tem dois filhos.

Seria a protagonista do vazamento do affair 
entre Petraeus e Paula Broadwell. Jill trabalhou 
com o general em uma base militar da Flórida, 
e os dois ficaram próximos. Ela acionou o FBI 
(a agência de investigação dos EUA) após 
receber e-mails com ameaças, que ordenavam 
seu afastamento do então diretor da CIA. 
O FBI descobriu que a responsável pelas 
mensagens era Paula. Petraeus nega que 
tenha se relacionado com Jill.

Principal comandante norte-americano e da 
Otan (Organização do Tratado do Atlântico 
Norte) no Afeganistão, o general trocou e-mails 
com Jill Kelley. Segundo o FBI, trata-se de 
“comunicação inapropriada”, embora ainda não 
esteja clara a relação dessas mensagens com 
o caso extraconjugal de David Petraeus. Allen 
seria nomeado, amanhã, o novo comandante 
geral da Otan, mas o presidente Barack Obama 
suspendeu a promoção.

David Petraeus

Paula Broadwell

Jill Kelley

John Allen

Escândalo na
CIA abala a Otan





+
especial

Mais bem pagas Confira quais carreiras garantem 
melhor remuneração

Fonte: Michael Page

Responsável por resgatar ou 
manter a estabilidade financeira 
da empresa. Atua em bancos e 
nos próprios setores financeiros 
das grandes empresas

1º GESTOR DE REESTRUTURAÇÃO

 R$ 14 mil a 24 mil

O que faz

Salário médio

Meio de campo entre a empresa 
e órgãos governamentais. 
Atuação inclui desde  
questões legais até assuntos 
socioambientais

2º GERENTE DE RELAÇÕES 
GOVERNAMENTAIS

 R$ 12 mil a 45 mil

O que faz

Salário médio

Meio de campo entre   
o departamento de TI 
(tecnologia da informação)  
e as demais áreas da empresa

3º GERENTE DE PROJETOS DE TI

 R$ 12 mil a 20 mil

O que faz

Salário médio

Elabora estratégias   
de marketing da empresa  
nas mídias sociais, como Twitter 
e Facebook

4º GERENTE DE MARKETING 
ON-LINE

 R$ 8 mil a 15 mil

O que faz

Salário médio

Responsável pelo treinamento 
dos funcionários da empresa 
nos pontos de vendas de acordo 
com as características dos 
consumidores

5º GERENTE DE TREINAMENTO 
DE VAREJO

 R$ 8 mil a 12 mil

O que faz

Salário médio

Atua em redes varejistas.  
Define o perfil do público que 
frequenta a rede varejista  
e cria a identidade do local

6º GERENTE DE IDENTIDADE 
VISUAL

 R$ 8 mil a 12 mil

O que faz

Salário médio

Atua na comunicação direta  
com o consumidor da  
empresa em redes sociais, 
blogs, Twitter e fóruns on-line

7º GERENTE DE COMUNIDADE

 R$ 7 mil a 10 mil

O que faz

Salário médio
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Mercado: o mapa da mina 

Áreas da saúde

Atividades desempenha-
das: se divide em áreas com
foco no atendimento ao pa-
ciente – hospitais, laborató-
rios de medicina diagnósti-
ca e operadores de saúde –,
médicos do trabalho e in-
dústria farmacêutica. 

Remuneração média: mé-
dicos com altos cargos em
hospitais ganham de R$ 25
mil a R$ 40 mil; o salário
de médicos do trabalho po-
de chegar a R$ 25 mil, já a
remuneração de profissio-
nais que atuam na indús-
tria farmacêutica varia de
R$ 8 mil a R$ 25 mil. 

Ser bem remunerado é um
dos fatores avaliados pelos
vestibulandos na hora da
escolha profissional. Além
de sofrer influências da
área de atuação, cargo e ex-
periência do funcionário, o
valor do salário varia de
acordo com as necessidades
e mudanças do mercado.

“Para acompanhar as
atuais demandas do meio
de trabalho, como a neces-
sidade de estar em constan-
te contato com os clientes,

algumas carreiras ganha-
ram mais destaque”, afirma
Marcelo Cuellar, manager
da Michael Page – RJ, con-
sultoria de recrutamento. 

Profissões relacionadas
às novas tecnologias (como
tablets e smartphones) e co-
municação on-line são as
mais promissoras. “Por se-
rem áreas ainda pouco ex-
ploradas pelo mercado, a
demanda de profissionais é
alta e, consequentemente,
os salários serão maiores”. 

De acordo com Cuellar,
não é só a carreira certa que
garante boa compensação.
“Profissionais que domi-
nam mais de um idioma,
apresentam competência,
flexibilidade cultural e mo-
bilidade para viajar têm
grandes chances de conse-
guir um salário maior”, ex-
plica o manager. 

Pesquisa
Para facilitar a escolha dos
vestibulandos, a Michael

Page listou as sete carreiras
mais  bem pagas pelo mer-
cado hoje. O estudo foi rea-
lizado nos Estados Unidos,
Inglaterra, Alemanha, Fran-
ça e Brasil e traz novos car-
gos da área administrativa e
dos  segmentos de criação,
marketing, publicidade e
propaganda. 

Estudo aponta as sete carreiras mais bem pagas pelo mercado hoje Áreas são novas 
no meio corporativo e demandam funcionários Salários vão de R$ 8 mil a R$ 45 mil 

Carreiras tradicionais

Área jurídica

Em alta: os advogados tributaristas de
petróleo e gás e advogados da área em-
presarial de M&A (especializado em fusões
e aquisições), são os mais bem remunerados
pelo mercado hoje. 

Remuneração 
média: tanto o advogado sênior tributário 
como o advogado sênior de M&A 
ganham de R$ 14 mil a R$ 18 mil.

IMAGE SOURCE/SHANNON FAGAN/FOLHA PRESS

IMAGE SOURCE/JOSÉ PELAEZ/FOLHA PRESS

MARIANNA PEDROZO
METRO SÃO PAULO

Se você é mais conservador, saiba quais profissões pagam mais
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Ainda dá tempo
de fugir da ‘DP’
O fim do ano está chegan-
do e o que o estudante me-
nos quer é ser reprovado
em uma matéria. Carregar
uma dependência ou DP,
como é popularmente co-
nhecida, atrapalha não só
a rotina, mas atrasa a con-
clusão do curso e, não ra-
ro, traz prejuízos ao bolso
do universitário – que em
algumas escolas particula-
res é obrigado a pagar um
valor extra por disciplina
a ser cursada.

Hoje, o preço de uma
matéria pode custar, em
média, R$ 250. Mas em al-
gumas universidades este
valor pode chegar até a 
R$ 400, variando confor-

me o curso e a quantidade
de disciplinas a serem re-
vistas. 

Na prática, quanto mais
alta for uma mensalidade,
maiores as chances de pa-
gar caro por uma DP. “Na
ESPM (Escola Superior de
Propaganda e Marketing),
as disciplinas custam de
R$ 195 a R$ 390 por mês”,
esclarece Ismael Rocha, di-
retor acadêmico da insti-
tuição em São Paulo.

Pública também tem problema
E nas universidades públi-
cas o problema não costu-
ma ser mais ameno. 

Apesar de não ter o ônus
das aulas extras, as depen-

dências também bagunçam
o dia a dia de quem está em
busca de um diploma.

“Além de frequentar a
universidade em outro ho-
rário, eu ainda tinha que
negociar as saídas do tra-
balho com meu chefe, o
que causava um certo in-
cômodo”, relembra o en-
genheiro A. M., de 30 anos.

Não se complique
Para evitar os atrasos no
curso e os demais proble-
mas que uma dependência
pode provocar, o ideal é
que o aluno aproveite as
chances oferecidas por
seus professores até o pró-
ximo mês.

No Instituto Mauá de
Tecnologia, a avaliação de-
pende de provas e traba-
lhos. “Ao final de cada se-
mestre, o aluno pode fa-
zer uma prova substituti-
va para recuperar suas no-
tas. No caso dos trabalhos,
estes podem, eventual-
mente, ser refeitos e rea-
presentados até o final do
período letivo, a critério
de cada professor”, diz
Marcello Nitz, diretor dos
cursos de engenharia do
Instituto. 

Alunos têm até dezembro para recuperarem notas e não carregarem
dependências Reprovação atrapalha a rotina e atrasa término do curso

Guilherme Eduardo Martins, 21 anos

RODRIGO FÉLIX LEAL/METRO CURITIBA

Acostumado com as de-
pendências – já pegou 
12 nos últimos quatro
anos –, o estudante do
curso de engenharia me-
cânica da UFPR (Universi-
dade Federal do Paraná),
Guilherme Eduardo Mar-
tins, relata como uma
DP pode alterar a rotina

de um aluno. “Além de
adequar meu horário ao
da faculdade, ainda tive
que rever um mesmo
conteúdo duas vezes. Pa-
ra piorar, a dependência
atrasou meus planos:
meu chefe me promove-
ria no ano que vem. Ago-
ra, só em 2014”. METRO

Alerta de estudante

ELIANE QUINALIA
METRO SÃO PAULO
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Intrépida Trupe
hoje em Santa

Intrépida em cena

DIVULGAÇÃO

O romance “Barão das
Árvores” de Ítalo
Calvino, inspirou a
intervenção urbana da
Intrépida Trupe. 
O grupo fará
apresentação única e
gratuita, hoje, no
Parque das Ruínas,
sobre a trajetória 
do herói Cosme,
mesclando as
linguagens de circo,
teatro, canto, música e
dança. METRO RIO

No Centro Cultural
Municipal Parque das
Ruínas (rua Murtinho
Nobre, 169, Santa
Teresa. Tel.: 2215-0621).
Hoje, às 20h. Grátis.
Livre.

Agora ex-vampiro, Rob quer curtir a vida nova após “Crepúsculo” 

‘Quero fazer algo que
valha mesmo a pena’

Na despedida da saga ‘Crepúsculo’, Robert Pattinson diz estar em busca
de projetos ‘realmente subversivos’ Epílogo da franquia estreia amanhã 
Ao estrelar a saga “Crepús-
culo” como o temperamen-
tal vampiro Edward Cullen,
Robert Pattinson conquis-
tou fama mundial, algo que
não cai bem no ator britâni-
co de 26 anos. “Talvez eu
sinta que ainda não a mere-
ça, então quero fazer algo
que valha mesmo a pena e
batalhar nisso por um bom
tempo”, diz ele ao Metro.

O jovem confessa ainda
um problema: “Por mais
que me elogiem, só consigo
ouvir coisas negativas.” E
não dá para culpá-lo. Recen-
temente o jovem de 26 anos
foi alvo de manchetes desa-
gradáveis. Sua namorada e
colega de cena Kristen Ste-
wart o traiu com Rupert

Sanders, diretor de “Branca
de Neve e o Caçador”. Será
que o casal continua junto?
Separado? Em vez de ficar
às voltas com isso, Pattinson
prefere focar na carreira
após o último longa da sé-
rie, “Amanhecer – Parte 2”,
que estreia amanhã. 

Como ficou claro em
suas escolhas recentes – que
incluiram protagonizar o
desafiador “Cosmópolis”, de
David Cronenberg –, ele não
teme o risco. “Fiquei obce-
cado em trabalhar com gen-
te que considero meio peri-
gosa”, afirma ele. 

“Acho que qualquer um
com alguma visibilidade de-
ve tentar fazer algo subver-
sivo. Seria interessante ten-

tar encaixar no mainstream
coisas desse tipo, que fazem
com que você viva o cinema
não só como consumidor,
mas como participante.”

É essa sensibilidade que o
levou a aceitar o papel prin-
cipal de “Mission: Blacklist”,
que será rodado no Iraque
no próximo ano. “É sobre
um cara chamado Eric Mad-
dox, interrogador do exérci-
to dos EUA que encontrou
praticamente sozinho o di-
tador Saddam Houssein.”

O projeto une Pattinson
ao diretor francês Jean-Stép-
hane Sauvaire, que usou
crianças-soldados reais da
Libéria em seu último filme.
“Talvez por causa disso ele
me queira alistado no exér-

cito!”, diz o ator visivelmen-
te animado com a ideia.

Dá para sacar as verda-
deiras paixões do ator du-
rante esta entrevista, em
que ele fala mais sobre o no-
vo longa do que sobre
“Amanhecer – Parte 2”, que
mostra Edward e Bella (Ste-
wart) protegendo a filha de
vampiros assassinos. 

Enquanto isso, Pattinson
se ocupa com outro projeto
ambicioso. “Estou pensando
que deveria tentar fazer um
filme que somente uma pes-
soa poderia ver”, diz.

“Fiquei obcecado
em trabalhar com
gente que acho
meio perigosa.”
ROBERT PATTINSON, ATOR

NED EHRBAR
METRO INTERNACIONAL

Antes de topar fazer a saga
“Crepúsculo”, Kristen Ste-
wart fazia uma transição en-
tre a carreira de atriz mirim
e uma trajetória no circuito
indie. Agora, ela se tornou
um pára-raios de tabloides.

Numa exibição de “Ama-
nhecer – Parte 2”, fãs vaia-
ram quando o nome dela
surgiu na tela. Será que eles
irão perdoá-la algum dia por
ter traído abertamente o co-
lega Robert Pattinson? 

Com tudo o que aconte-
ceu, para o bem e para o
mal, a atriz diz que repetiria

tudo de novo. “Hoje eu me
preocupo um pouco menos
com o fato de as pessoas me
considerarem socialmente
desajustada.”

Stewart se divide quanto
ao fim da série. “Estou feliz
e aliviada de não ter que
me preocupar mais com is-
so”, diz ela. “Eu também
vou sentir saudades de tu-
do, já que fiquei enraizada
nisso por cinco anos. Mas
depois desse tempo, surge
uma leveza que é muito
bem-vinda.” 

METRO INTERNACIONAL

Top 3 de ‘Crepúsculo’

2. O casamento de Bella e
Edward, ou melhor, o ves-
tido de renda da noiva de-
senhado por Vera Wang.
(“AMANHECER – PARTE 1”)

1. O primeiro beijo de
Bella e Edward: você prati-
camente sente a tensão
que entre Kristen Stewart e
Robert Pattinson por trás
das câmeras. (“CREPÚSCULO”)

1. Edward impede que um
carro desgovernado atinja a
amada no estacionamento
da escola. Os alunos de
Forks só podem ser cegos
ou estúpidos para não nota-
rem nada! (“CREPÚSCULO”)

2. Edward comparando o
sangue de Bella com he-
roína é assustador, não ro-
mântico. (“CREPÚSCULO”)

3. O segundo beijo de Bella
e Jacob. Não é nada legal
beijar outro cara quando
seu noivo está a poucos me-
tros dali.  (“ECLIPSE”)

O MELHOR... 

... E O PIOR! 

3. A lua de mel de Bella e
Edward. Os hematomas
dela, a cama quebrada…
Imagine quão melhor seria
se o filme tivesse classifica-
ção mais alta que de 12
anos. (“AMANHECER – PARTE 1”)

‘Faria certamente
tudo de novo’

GETTY IMAGES
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Ela tem só 25 anos. Mas já
acumula no currículo cinco
indicações ao prêmio Gram-
my, com uma estatueta con-
quistada, e 11 milhões de
discos vendidos em todo o
mundo. Depois de passar
por São Paulo e Belo Hori-
zonte, a turnê internacional
da cantora inglesa Joss Sto-
ne desembarca amanhã no
Citibank Hall.

A garota é considerada
um dos grandes nomes da
soul music atual e apresenta
seu sexto trabalho de estú-
dio, “The Soul Sessions Vo-
lume 2”, lançado em julho,
com versões de clássicos,
como “(For God’s Sake) Give
More Power to the People”,

originalmente gravada por
Chi Lites, “The Love We Had
(Stays on my Mind)”, que
tornou-se conhecida na ver-
são do grupo The Dells e
“While You’re Out Looking
For Sugar”, do grupo The
Honey Cone, que será o pri-
meiro single do álbum. 

Para o show de amanhã,
o setlist terá seus maiores
hits, como “Fell In Love
With a Boy”, “Super Duper
Love”, “Tell Me ’Bout It” e
uma versão de “Cry
Baby/Piece of My Heart”, de
Janis Joplin. Joss começou a
cantar na adolescência,
quando interpretava as can-
ções da diva Aretha Frank-
lin. Aos 15 anos, fechou con-

trato com uma gravadora e,
aos 16, lançou seu álbum de
estreia, “The Soul Sessions”
(2003). Seus álbuns seguin-
tes tiveram singles que con-
quistaram o ranking dos
mais tocados. 

Neste ano, a cantora Sto-
ne lançou também o primei-
ro disco do projeto Super-
heavy, banda formada com
Mick Jagger, dos Rolling Sto-
nes, e Damian Marley, filho
de Bob Marley. METRO

No Citibank Hall (av. Ayrton
Senna, 3.000, Barra da Tijuca).
Central de vendas: 4003-5588.
De R$ 180 (pista) a R$ 400 (ca-
marote). Quinta-feira, às
21h30. ticketsforfun.com.br

Setlist tem até cover de Janis Joplin

Verônica não decide nada
À primeira vista, Verônica
está com a vida feita. Re-
cém-formada em medicina,
ela já conquistou emprego
em um hospital do Recife,
tem um cara que gosta dela
de verdade e amigas com
quem divide o happy hour.
Mas nada poderia ser tão
simples assim em um filme
de Marcelo Gomes, não é?

Autor de “Cinema, Aspi-
rinas e Urubus”, o pernam-
bucano explora o mal-estar
da juventude urbana e de
classe média brasileira no
novo “Era Uma Vez Eu, Ve-
rônica”, que chega aos cine-
mas amanhã. O longa foi
um dos vencedores do últi-
mo Festival de Brasília.

A ignição do filme está
no descompasso entre a
aparência e a essência da vi-
da de Verônica (Hermila
Guedes). Apesar de dar a im-
pressão de que tem tudo no
lugar, a protagonista é cheia
de inconstâncias e incerte-
zas que se agravam quando
descobre que seu pai tem
uma doença incurável.

Assim descobrimos que
ela não consegue se entre-
gar de verdade a Gustavo
(João Miguel), que não sabe
o que fazer para deixar o pai
feliz, que tem dúvidas quan-
to à escolha da psiquiatria.

Apesar de ter um roteiro
sem um ponto real de che-
gada, o longa funciona co-
mo retrato de uma realida-
de cada vez mais comum
com a ascensão da classe
média à faculdade ainda jo-
vem. O fato é que diploma
não traz segurança alguma
e que maturidade profissio-
nal e emocional não cami-
nham nada juntas.

Pela primeira vez, Go-
mes põe Recife, sua cidade-
natal, como cenário. A cida-
de parece abraçar a perso-
nagem com sua paisagem,
seja na praia, seja nas ruas
degradadas, numa verda-
deira ode amorosa à capital
pernambucana. 

Incertezas marcam vida da protagonista do novo filme de Marcelo Gomes, que estreia amanhã

Hermila Guedes vive a protagonista Verônica

DIVULGAÇÃO

60 segundos

O diretor

MARCELO
GOMES

Por que adotar uma pro-

tagonista feminina?

Eu queria explorar a
partitura emocional da-
quela mulher. Queria o
tom de um diário ínti-
mo. Baixou o Eduardo
Coutinho em mim: fiz
entrevistas com quase
30 mulheres e elas se
abriram e me ajudaram
a entender melhor a al-
ma feminina.

Por que ir a Recife e fazer

um filme mais urbano?

Conheço os cheiros e os
lugares todos de Recife.
A cidade, com seu cen-
tro em decadência, dia-
loga diretamente com a
personagem. METRO

AMANDA QUEIRÓS
METRO SÃO PAULO

Joss Stone vem ao Rio 
apresentar seu sexto álbum

TAYLOR HILL/GETTY IMAGES
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Participe também no Facebook: www.facebook.com/metrojornal

Web  
Para falar com a redação: leitor.rj@metrojornal.com.br

Leitor fala

Pergunta  

Nova vida na Barreira do Vasco
Genial a ideia da Prefeitura do Rio de
levar as escolas de samba do grupo de
Acesso para a antiga fábrica do Sabão
Português, na Av. Brasil. Além de um es-
paço para o funk, o projeto também
agraciará o Estádio de São Januário com
uma nova via em local a ser desocupado
na Barreira do Vasco. A Prefeitura mar-
cará com essa obra uma grande recupe-
ração num espaço degradado e
esquecido. Vamos torcer. O Rio, o samba,
os funkeiros e os vascaínos merecem.
Sebastião Paschoal – Rio de Janeiro, RJ

Saída de Abel do Flu
Abel Braga quer deixar o Fluminense. Se
ele fizer isto, o Tricolor vai ganhar a Taça
Libertadores da América facilmente. Com
o Abel, não vai ganhar. O Flu foi cam-
peão, mas não foi por causa do Abel. O
Tricolor venceu 18 jogos milagrosamente
como venceu o Palmeiras. Se o Flumi-
nense tivesse outro técnico, já teria sido
tetracampeão há muito tempo.
Ricardo Rheyes – Rio de Janeiro, RJ

Siga o Metro no Twitter:
@jornal_metroRJ

A cidade registrou engarrafa-
mentos fora dos horários de
pico ontem. Você acha que o
trânsito do Rio está preparado
para as chuvas do verão? 

@antoniotijolaco: Deveria ser
realizada uma manutenção
preventiva nas galerias de
escoamento.

@hugoaguiar31: A chuva sempre foi
um transtorno para o povo carioca.
Melhorou em relação ao passado, mas
ainda teremos problemas nesse verão. 

@Karenfideles: Não está preparado,
faça chuva ou faça sol. 

Diferentemente do que foi publi-
cado na matéria sobre o game
“Call of Duty”, na página 13 do dia
13 de novembro, a imagem em
questão não está relacionada ao
conteúdo da matéria.

Correção

Os invasores

Cruzadas

ABC DIGIPRESS

Sudoku

Horóscopo Está escrito nas estrelas www.estrelaguia.com.br

Áries (21/3 a 20/4)
Forte embalo em novas tendências e assuntos que represen-
tem ideais futuristas ou humanitários, você está mais aberto
para se aventurar e mudar o seu destino.
Touro (21/4 a 20/5)
Dia de correr atrás do prejuízo, seus esforços precisam ser
maiores para que você consiga se adaptar ao novo que está
chegando e trazendo instabilidades.
Gêmeos (21/5 a 20/6)
Problemas emocionais dificultando o seu desempenho pes-
soal, antigas pendências ou mágoas podem estar dificultan-
do o seu equilíbrio, hora de superá-las.
Câncer (21/6 a 22/7)
Mente clara, porém ambiciosa, pode criar uma situação no
mínimo complexa para você resolver. Tente não sonhar com
soluções descabidas, seja mais realista.

Leão (23/7 a 22/8)
Hora de mostrar as suas armas e a sua capacidade de resol-
ver as situações, mas será preciso cuidar da sua imagem para
evitar que as pessoas a denigrem.
Virgem (23/8 a 22/9)
Bons discursos podem não garantir o seu sucesso, o dia traz
muita concorrência e pessoas fortes e muito dispostas a
mostrar serviço competindo com você.
Libra (23/9 a 22/10)
Livre-se de fofocas e intrigas que possam atrapalhar a sua vi-
da, não sofra por suposições e coisas que sequer acontece-
ram. Verifique as coisas antes de tudo.
Escorpião (23/10 a 21/11)
Mudança de chefia ou pessoas influentes atuando na sua
área, prepare-se para uma boa concorrência para animar o
seu trabalho e novos desafios profissionais.

Sagitário (22/11 a 21/12)
Una-se a pessoas que possam apoiar os seus interesses, sozi-
nho as coisas podem ficar muito pesadas para você, aproveite
a sinergia do seu grupo de trabalho.
Capricórnio (22/12 a 20/1)
Procure ser mais articulado, não enfrente tudo sozinho, tente
fazer novas combinações e acordos com as pessoas para poder
melhorar o seu desempenho geral.
Aquário (21/1 a 19/2)
Boa receptividade das suas ideias por parte de pessoas influen-
tes e aguerridas que poderão abrir as portas certas para você.
Faça a sua parte com empolgação.
Peixes (20/2 a 20/3)
Boas parcerias, o momento é favorável para você realizar os
seus projetos e aprimorar os seus conhecimentos. Valorize-se
para ser valorizado pelos outros.

O Brasil pode estar na rota
da Apple de abertura de
novas lojas. Esta semana,
a empresa divulgou uma
série de vagas de emprego
no Rio de Janeiro e em São
Paulo. A descrição das ati-
vidades dá a entender que
a Apple procura vendedo-
res no país.

Um dos cargos disponí-
veis é o de “Genius”, como
a Apple chama o pessoal
responsável pelas vendas.

“Na Apple Store, você será
responsável por manter a
confiança dos clientes, co-
mo o especialista experien-
te em solução de proble-
mas e reparo de produtos”,
diz a descrição da vaga.

A Apple planeja abrir
entre 30 e 35 lojas oficiais
em todo o mundo, no ano
que vem. As lojas que
existem até agora no Bra-
sil são revendas autoriza-
das. METRO COM AGÊNCIAS

Apple deve
abrir lojas
no Brasil

Companhia está selecionando
vendedores ‘Genius’ nas cidades
do Rio de Janeiro e de São Paulo

DAVID GRAY/ARQUIVO/REUTERS

Vista da Apple Store de Pequim, na China

Chefe do Windows
pede demissão
Em um anúncio que sur-
preendeu analistas de tec-
nologia, Steven Sinofsky,
chefe da divisão de Win-
dows, anunciou sua saída
da Microsoft. Até então, o
executivo era o mais cota-
do para substituir o atual
CEO, Steve Ballmer.

Sinofsky e a empresa
não deram explicações pa-
ra a decisão. O funcionário
trabalhava há 23 anos na
Microsoft e tinha sido assis-
tente de Bill Gates nos anos
1990. Um fonte ouvida pela
Reuters disse que a decisão
foi “mútua”. METRO



Forró e 
sertanejo

Show do Sotaque do
Nordeste e da dupla

sertaneja Charles & Ju-
liano. No Lapa 40o (rua
Riachuelo, 97, Lapa). 

R$ 20 (mulher) e R$ 30
(homem). Hoje, 

às 22h.

Exposição
“Os Bastidores da Moda”.
A intimidade de nomes

como Dior e Chanel.
No Centro Cultural Cor-
reios (av. Visconde de
Itaboraí, 20, Centro).

Das 10h às 19h. 
Grátis. Livre.

Amanhã é o dia da Proclamação da
República e, quem ficar pelo Rio,
terá diversas opções de lazer espa-
lhadas pela cidade. Para ajudar vo-
cê a se programar, o Metro listou
um roteiro de atrações culturais. 

Tem desde a estreia da peça “Ja-
cinta”, estrelada pela atriz Andrea

Beltrão, passando pela exposição
“Bastidores da Moda”, com entra-
da gratuita, no Centro Cultural
Correios, até a festa Dubatak + MC
Soom, no Studio RJ, que combina-
rá um repertório de reggae, dub e
dancehall. Veja qual é a boa e
aproveite! METRO RIO

“Happenings 
Multiplicidade”

Performance de Marco
Donnarumma, Miguel
Ortiz e Anna Weisling.
No centro de Arte Hé-
lio Oiticica (rua Luís de
Camões, 68, Centro).

Às 19h. R$ 16. 
18 anos.

Ana Costa
Ela apresenta as can-
ções do CD, “Hoje É O
Melhor Lugar”, além
de clássicos do sam-

ba. No Rio Scenarium
(rua do Lavradio, 20,
Lapa). Às 22h. R$ 20.

18 anos.

Noite de samba
Nando do Cavaco e o
grupo Sambista a Bor-
do fazem show, com

abertura de Batuk
d’Gueto. Na Favellas

(av. Mem de Sá, 59/61,
Centro). Às 19h. R$ 20.

18 anos.

Cor no CCBB
Crianças vão recriar

pinturas da exposição
“Impressionismo”. No
CCBB (rua Primeiro de

Março, 66, Centro). 
Às 14h, 16h e 18h. 

Grátis. Livre.

Dubatak + MC Soom T
A festa combina reggae,

dub, rub-a-dub, stepper e
dancehall. Acompanhado

da cantora escocesa Soom T
e MCs convidados, o Duba-
tack lança o segundo disco.
No Studio RJ (av. Vieira Sou-
to, 110, Ipanema). Às 22h.

R$ 40. 18 anos.

“Jacinta”
A atriz Andrea Beltrão inter-
preta uma atriz portugue-

sa, a 'pior do mundo', nesta
comédia-rock que estreia

hoje. No Teatro Poeira (rua
São João Batista, 104, Bota-
fogo). Qui a sáb, 21h; dom,

19h. R$ 30 a R$ 100. 
12 anos.

cultura 19www.readmetro.com
QUARTA-FEIRA, 14 DE NOVEMBRO DE 2012

FOTOS DIVULGAÇÃO

Proclame 
sua diversão
no feriado!

O Metro listou um roteiro para você curtir o Dia 
da Proclamação da República sem gastar muito 

Estreia teatral e shows são algumas atrações
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Aart Hujig, 32 anos, é holan-
dês, da cidade de Amsterdã.
Certo dia, percebeu que pe-
dalar pelo mundo lhe dava
mais prazer do que a carrei-
ra de economista. Agora, ele
pretende cruzar o mundo
dos polos norte ao sul em
uma bicicleta. Nos últimos
15 meses, pedalou 24 mil
quilômetros, atravessando
14 países. Em sua passagem
pelo Acre, o ciclista conver-
sou com o Metro.

Você trabalhava como econo-
mista e dava aulas em univer-
sidades, quando sentiu que
precisava ter mais da vida?
Como você percebeu que an-
dar de bicicleta pelo mundo
tornaria isso possível?
Na verdade eu não estava vi-
vendo algo que me fizesse
realmente feliz. Até aquele
momento, durante meus es-
tudos na Universidade de
Amsterdã e meu trabalho co-
mo economista, eu tinha fei-
to várias viagens de bicicle-
ta. As primeiras não foram
muito divertidas, porque eu
não sabia lidar com a nature-

za, as pessoas e o fato de es-
tar a maior parte do tempo
sozinho. Em duas viagens,
uma entre Amsterdã e Bar-
celona, e outra entre Ams-
terdã e Istambul, eu aprendi
a lidar com as variações do
clima e com as pessoas que
encontrava, e tive momen-
tos de muita alegria. Esses
sentimentos intensos me fi-
zeram perceber que eu esta-
va no caminho errado, já
que como economista nunca
tinha sentido nada parecido.
Com essas viagens  estou
tentando viver mais expe-
riências das quais gosto.

Como você está se preparan-
do fisicamente para enfrentar
essa jornada?
Muitas pessoas se perdem
olhando só para os riscos e
se preocupam muito com a
preparação. Você não preci-
sa de tanto treinamento,
precisa apenas sair para a
viagem. As pessoas perdem
muito tempo pensando nos
riscos que terão na jornada
e esquecem que esses riscos
quase não existem ou acon-

tecem muito pouco. Então,
não me preparo fisicamen-
te. De toda forma, eu nunca
fui gordo e sempre prati-
quei esportes [ciclismo, tê-
nis e musculação]. Mas eu
tenho consciência da mi-
nha condição física, sempre
que meu joelho dói, por
exemplo, eu paro um dia
para descansar.  

Você já esteve em países mui-
to diferentes e conviveu com
sociedades diversas. Quais li-
ções você levou dessa expe-
riência?
Uma grande surpresa para
mim foi ver que a pobreza
na América é muito menor
do que eu imaginava. Eu
não vi pessoas morrendo de
fome. Outra grande surpre-
sa para mim foi o significa-
do da família para as socie-
dades latinas. A família está
sempre reunida. Talvez seja
pela ausência de políticas
sociais fortes que as pessoas
fortaleçam tanto os laços fa-
miliares. Elas dependem
umas das outras para ter
acesso a saúde, educação,

coisas que seriam função do
governo. Nas sociedades eu-
ropeias, isso é muito dife-
rente. A função do governo
e da família são bem separa-
das. Isso é bom, mas tam-
bém pode ser ruim, porque
o governo não vai te ajudar
com sentimento, segurando
a sua mão, chorando com
você, como faria um fami-
liar. As pessoas nos Países
Baixos, e em outras regiões
similares do mundo, vivem
uma vida desconectada de
muitos sentimentos. 

Você tem um site e nele in-
centiva as pessoas a fazerem
qualquer coisa que elas sin-
tam vontade, coisas das quais
possam se orgulhar. O que faz
você se orgulhar?
No meu site escrevo mensa-
gens para incentivar as pes-
soas a viverem seus sonhos.
Não acho que todas as pes-
soas devam sair andando de
bicicleta pelo mundo, esse é
o meu sonho, não o de to-
dos. Me orgulho de viver o
meu sonho. Tenho muito or-
gulho de ter sempre ficado

perto de mim mesmo, de vi-
ver uma vida intensa com
muitas surpresas e expe-
riências ricas.

O Brasil é como você esperava?
Embora eu tenha passado
por uma região muito áspe-
ra e quente, este é um ótimo
lugar. Locais como a Amazô-
nia dificilmente são mencio-
nados na TV. Mesmo a previ-
são do tempo, dificilmente
menciona como ficará o
tempo por aqui. As estradas
estão melhores do que espe-
rava, mas é um passeio difí-
cil. Toda noite procuro um
lugar para montar minha
barraca e algumas vezes a
poeira me cobre da cabeça
até o dedão do pé. Algumas
pessoas me olham como se
eu fosse um alienígena, mas
outras me convidam para
suas casas. Os brasileiros
também se mostram muito
religiosos. Algumas vezes eu
partilho dessa fé.

Metro

entrevista

Ciclista durante passagem pela Transamazônica, na altura de Altamira, no Pará, que liga a região norte ao restante do país

O holandês Aart Hujig desistiu da carreira de economista e viaja o mundo pedalando uma 
bicicleta Ele falou ao Metro sobre suas experiências e sobre o que viu nos diferentes países

AART HUIJG
‘A POBREZA NA AMÉRICA É

MENOR DO QUE IMAGINAVA’

ARQUIVO PESSOAL

www.todayyoucan.nl

PATRÍCIA GUIMARÃES
METRO SÃO PAULO

Neste endereço
você pode

acompanhar a
jornada do 
ciclista por 
diferentes 
partes do 
mundo.

A aventura de Aart Huijg pelo
mundo também foi registrada
pelo Metro na Dinamarca, na 

Holanda e no México
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Aproveitar o período de férias para explorar dife-
rentes países mar adentro tem se tornado prática
muito comum. Somente no Brasil, a Abremar
(Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos) es-
tima que a procura por este tipo de viagem cres-
ça, em média, 33% ao ano.

E como pelo mundo afora o comportamento
turístico não é muito diferente. Cada vez mais
países oferecem opções de passeios que fogem ao
tradicional e reservam atrativos encantadores.

E mesmo que encarar um navio cheio de
agito não esteja na programação ideal, é pos-
sível desbravar locais reservados a bordo de
barcos privativos ou de embarcações típicas
das regiões que se pretende visitar. Conheça
alguns destinos. METRO

Kerala revela incríveis belezas indianas

Curtir grandes paisagens se aventurando
pelas águas tem se tornado cada vez mais
comum África e Índia possuem roteiros
voltados especialmente para esse turismo

Caminho das

águas
Kerala,
Índia
Conhecida por suas águas escu-
ras, a cidade indiana tem rios que
cortam o verde local e deixam a
paisagem contagiante. A dica é
navegar a bordo do Kettuvallam,
um barco tradicional com telha-
do de palha, que é o lugar ideal
para relaxar e conhecer.
Faça também uma viagem de
quatro noites em um barco priva-
do através de Alleppey, apelidado
de “Veneza do Oriente” e pare na
bonita vila de Kumarakom.

Zambeze,
África
Os espetaculares 2,7 mil
quilômetros ao longo do rio
Zambeze revelam uma
natureza encantadora. O rio
passa por seis países da África
Central antes de desaguar no
Oceano Índico, em
Moçambique. Várias
corredeiras selvagens, a
represa de Kariba e a Victoria
Falls estão incluídas no passeio.  

FOTOS: METRO INTERNACIONAL

No Zambeze também é possível passear de canoa 
para ver os hipopótamos
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A ameaça existe. Abel pode deixar o Flu, voltando a trabalhar no
Internacional. Pior para o tricolor, pois seria um desfalque maior
do que a saída de qualquer jogador. O Abelão tem liderança, tem o
grupo na mão e já mostrou não gostar de retranca, como a maio-
ria dos treinadores. Por diversas vezes, neste brasileiro, ele optou
por tornar o time mais agressivo, mesmo quando em vantagem
no placar. Ou seja, nunca demonstrou medo de perder, principal-
mente porque sempre acreditou no poder ofensivo do seu time.
Por isso é que conquistou o tetra do brasileiro com três rodadas de
antecedência. Imagino o desespero da torcida diante desta amea-
ça. Fica Abel! 

O Presidente Peter Siemsen me informou que a camisa bran-
ca, a preferida do tricolor, hoje, foi pedido dos jogadores. Nos
tempos do saudoso Ximbica como roupeiro, era a de listras
verticais a mais usada. Dizia que dava sorte. Foi com a grená
que o time conquistou a vitória memorável de domingo. Mas,
o mistério foi desvendado. A camisa branca é a preferida pelo
patrocinador. Dá mais visibilidade à marca. Quem paga tem
preferência, não há o que discutir.

Foi preciso que o Diego Cavalieri e o Fred se transformassem em
unanimidade nacional para o Mano Menezes se curvar e chamá-
los. Ainda bem,né? E não dava pra ser diferente. Os dois foram as
mais destacadas atuações na temporada e não poderiam ficar de
fora, principalmente quando o adversário é a Argentina e na Bom-
bonera. Não sei o que se passe pela cabeça do nosso treinador, mas
eu colocaria os dois de saída. Não importa se o Cavalieri, por
exemplo, está chegando agora. Mas, o momento dele é muito me-
lhor que o dos demais. Quanto ao Fred, por ser matador, a gente
confia. Valeu, Mano! A galera tricolor já tem uma razão para tor-
cer pela seleção.

Sabia que tem jogo da seleção  hoje ? E contra a Colômbia, em
New Jersey, e no horário das 10 e meia da noite. Tomara que a
galera volte a se ligar nos jogos do Brasil, coisa que não tem
acontecido ultimamente. Mas há uma luz no fim do
túnel,quando o Mano escala um meio-campo que sabe jo-
gar,sem aqueles trombadores e botinudos de outros tempos.A
Bradesco Esportes FM (91,1) e a Bandnews Fluminense FM
(94,9) vão contar tudo.

Está na hora de o Aristeu Leonardo Tavares, que comanda a arbi-
tragem no Brasil, fazer uma reciclagem na turma do apito. Ainda
no domingo, em Presidente Prudente, o Leandro Vuaden fez de tu-
do para evitar a vitória do Fluminense. Anulou um gol legítimo do
Rafael Sobis, além de deixar de marcar um pênalti claro no Mar-
cos Junior. Sem contar que, em São Januário, o Elmo Resende mar-
cou um pênalti inexistente para o Atlético Mineiro. Foi o apito ten-
tando evitar o título antecipado do Fluminense.

Terminou a temporada de basquete no Rio, com o Flamengo,
disparado o melhor time, conquistando o campeonato pela oi-
tava vez. O Tijuca não conseguiu fazer frente ao rubro-negro.O
Botafogo participou da competição com um time de garotos e
formado na base do cata-cata. Está na hora de Fluminense e
Vasco pensarem na volta às quadras. Garanto que teríamos
mais emoção, porque a galera costuma prestigiar. Roberto Di-
namite e Peter Siemsen, a bola está com vocês!

CBF não vai
liberar a taça
no domingo
O tetracampeão brasileiro
Fluminense desembarcou
no Rio, após conquistar o
título domingo, com a vi-
tória por 3 a 2, em Presi-
dente Prudente, interior
de São Paulo, com uma ta-
ça falsa nas mãos, feita pe-
los próprios torcedores. 

Foi com ela que os guer-
reiros desfilaram no trio
elétrico pelas ruas do Rio
rumo à sede em Laranjei-
ras, e provavelmente será
com ela que os jogadores
farão a festa do título do-
mingo, às 17h, contra o
Cruzeiro, no Engenhão,
pela 36ª rodada.

A expectativa era a de
que a Confederação Brasi-
leira de Futebol (CBF) libe-
rasse a taça oficial para o
campeão poder dar a volta
olímpica no Engenhão e
fazer a festa com a torcida.

Mas, a CBF confirmou
ontem que a taça oficial só
será entregue ao campeão
Fluminense durante a fes-
ta de encerramento do
Campeonato Brasileiro,
dia 3 de dezembro, uma se-
gunda-feira, quando serão
também entregues as taças
de todas as outras três divi-
sões do futebol nacional. 

A exemplo do ano passa-
do, em 2012 o evento será
no HSBC Brasil, em São
Paulo. A novidade este ano
será o formato para eleger
a seleção do campeonato.

Ao contrário dos outros
anos, os nomes escolhidos
serão divulgados antes da
festa, no dia 23, antes mes-
mo do fim do Brasileirão.

A escolha dos vencedo-
res será feita pelo voto de
cada integrante de um co-
légio eleitoral composto
por 900 jornalistas, inte-
grantes da comissão técni-
ca e jogadores da Seleção
Brasileira, além de técni-
cos e capitães dos 20 clu-
bes da Série A. 

Reforços
Ao contrário do presiden-
te do Fluminense, Peter
Siemsen, que disse que o
time de 2013 será pratica-
mente o mesmo deste
ano, o presidente da Uni-
med, patrocinadora do
Fluminense, Celso Barros,
garantiu ontem que o clu-
be fará mais duas contra-
tações de peso em 2013,
quando o tricolor busca o
inédito título da Liberta-
dores. METRO RIO

Entidade nega pedido do Flu e troféu de campeão só
será entregue ao tricolor dia 3 de dezembro, durante a
festa de encerramento do Brasileirão, em São Paulo 

Gum e a taça falsa, durante a comemoração de domingo

FLUMINENSE/DIVULGAÇÃO

“Faremos uma
reunião com a
direção nesta

semana para que
possamos

continuar no
clube. Essa é a
vontade. Estão
dizendo muitas

bobagens. O
Fluminense quer
que eu fique, eu

quero ficar e
vamos conversar

para ver se há
acerto. Se

acontecer, ficarei.
Se não, sairei.
Tomara que eu 

e a direção
cheguemos 

a um acordo.”

Abel Braga

Abel Braga

FLUMINENSE/DIVULGAÇÃO

COLUNA DO GAROTINHO

FICA,
ABEL!
JOSÉ CARLOS ARAÚJO

*

*

*

*

*

José Carlos Araújo escreve às quartas-feiras. É também comunicador 
das rádios Bradesco Esportes e BandNews FM e apresentador do 
“Jogo Aberto Rio”, da Band. E-mail: leitor.rj@metrojornal.com.br

Eduardo Bandeira de Mello,
novo candidato da chapa
azul para a eleição no Fla-
mengo, que será dia 3 de de-
zembro, disse que desejava
ter Zico como gerente de fu-
tebol do clube.

Ontem, o “Galinho”, que
dirige a Seleção do Iraque,
reiterou apoio à chapa, mas
avisou que não aceitará
qualquer cargo remunerado
no clube.

Maior ídolo rubro-negro,
Zico chegou a ser diretor
executivo na gestão de Pa-
trícia Amorim, mas saiu
magoado após problemas
de relacionamento com a
atual mandatária. 

De Doha, no Catar, onde
trabalha com a equipe ira-
quiana, Zico postou um tex-
to em seu site: “Já li que há
propostas, bem intenciona-
das, querendo viabilizar a

minha volta profissional ao
Brasil através do Flamengo.
Reafirmo que não tenho ne-
nhum compromisso com
cargo no clube, mas conti-
nuarei, sempre que estiver
no Rio ou for consultado,
ajudando em projetos e no
que puder colaborar. Se fi-
casse mais tempo no Rio,
certamente estaria mais en-
gajado”, disse o ídolo da Gá-
vea. METRO RIO

Zico pode voltar ao Fla

Pelé passa 
por cirurgia
REI. Pelé está no hospital
Albert Einstein, em São
Paulo, se recuperando de
uma cirurgia no quadril.

O Atleta do Século sofria
com dores na região há
algum tempo. Não há
data exata para sua alta,
mas a expectativa é que
o Rei deixe o hospital
ainda hoje. METRO RIO
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Futsal: Brasil
pega a Argentina
Após golear o Panamá por
16 a 0 nas oitavas, o Brasil
enfrenta hoje, às 7h (de Bra-
sília), a Argentina, pelas
quartas de final da Copa do
Mundo de Futsal, em Bang-
coc, na Tailândia.  

“É uma equipe que nós
já conhecemos, de tanto jo-
gar contra. Vão se defender

muito, saindo rápido no
contra-ataque”, disse o ala
Fernandinho. 

O vencedor enfrenta
Ucrânia ou Colômbia na se-
mifinal, que também jogam
hoje. Os outros quatro ti-
mes que buscam vaga nas
semis são Portugal, Itália,
Espanha e Rússia. METRO

Fernandinho não acredita em jogo fácil contra a Argentina

CHAIWAT SUBPRASOM/REUTERS

Recuperando-se de AVC, ele deve exercer função de diretor técnico no clube
O Vasco anunciou, ontem,
por meio do seu site oficial,
o retorno do técnico Ricar-
do Gomes ao clube. O trei-
nador assumirá a função de
diretor técnico e será apre-
sentado oficialmente hoje,
às 11h30, em São Januário,
quando concederá entrevis-

ta ao lado do presidente Ro-
berto Dinamite.

Uma das principais fun-
ções de Ricardo Gomes será
montar o grupo para o pró-
ximo ano.

Ainda recuperando-se de
um AVC sofrido no dia 28 de
agosto do ano passado, du-

rante o clássico contra o Fla-
mengo, pelo Campeonato
Brasileiro, o treinador não
tem prazo para voltar a co-
mandar o time do banco de
reservas novamente. 

Sob o comando do interi-
no Gaúcho, substituto do
técnico Marcelo Oliveira –

que deixou o clube há oito
dias –, e já sem chances ma-
temáticas de brigar por uma
vaga na Libertadores do ano
que vem, o cruzmaltino en-
frenta o Coritiba, sábado, às
19h,30, no Couto Pereira,
pela 36ª rodada. 

METRO RIO

Ricardo Gomes retorna ao Vasco

Dia 9 de dezembro a partir das 7 horas: 4º Passeio Ciclo-
turístico Rota Márcia Prado entre São Paulo e Santos. São 
100 km (partindo da ciclovia na estação Vila Olímpia) ou
80 km (bikes no trem até o Grajaú – apoio da CPTM). 

No ano passado, mesmo com muita chuva, 3 mil ci-
clistas desceram a serra. Apesar da grande descida, o
trajeto tem dificuldade média. É longo com algumas su-
bidas e trechos em terra. A rota é uma sugestão do Insti-
tuto CicloBR (união representativa dos ciclistas) para
que as autoridades criem um meio seguro para pedalar-
mos até o litoral. 

O percurso é inspirado na última viagem que a ciclista
Márcia Prado fez antes de morrer e segue por um pedaço
já oficializado em 2010 (Lei municipal 51.622) entre o
Grajaú e a Ilha do Bororé (Área de Proteção Ambiental).
Desde 2009 o Instituto CicloBR negocia sua oficialização.

O empecilho vem do governo do Estado e da conces-
sionária Ecovias que não criam alternativas para o ciclis-
ta chegar à Imigrantes, acessar o parque da Serra do
Mar, descer pela estrada de Manutenção da Imigrantes e
chegar em Santos. Esse é o caminho do dia 9. 

Ciclovias intermunicipais são muito comuns mundo
afora! Em 2009, mil ciclistas participaram. Com isso foi
decidido organizar anualmente este grande passeio até
finalmente conquistarmos nosso direito de ir e vir. 

Dia 9, além de se divertir com os amigos, pratique a ci-
dadania apoiando esta causa. Dezenas de ônibus do inte-
rior chegarão a São Paulo lotados de ciclistas. Organize
sua volta. Peça para alguém te buscar ou volte de ônibus.
As empresas serão receptivas. Dicas e informações em
www.ciclobr.org.br.

CLEBER RICCI 
ANDERSON

CICLOTURISMO 
E CIDADANIA

cle@andersonbicicletas.com.br



Fred foi convocado por Mano para o jogo contra a Argentina, dia 21, em Buenos Aires, pelo Superclássico das Américas

BRUNA PRADO/METRO RIO

Até que
enfim!
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Mano Menezes finalmente convoca Fred, artilheiro do
Brasileirão, e Cavalieri, um dos heróis do tetra do Flu

Brasil faz
jogo mil
da história

Fred está de volta à Seleção.
O atacante do Fluminense,
campeão brasileiro com três
rodadas de antecedência,
domingo, com a vitória por
3 a 2 sobre o Palmeiras, em
Presidente Prudente, e arti-
lheiro da competição com
19 gols, ganhou nova chan-
ce de Mano Menezes e foi
convocado para o jogo de
volta do Superclássico das
Américas, contra a Argenti-
na. O duelo acontece no dia
21, às 22h, em Buenos Aires.

O Tricolor das Laranjeiras
foi o time que mais cedeu
atletas para a Seleção. Fo-
ram cinco: Diego Cavalieri,
Jean, Carlinhos e  Thiago
Neves, além de Fred. Ao to-
do, o futebol carioca teve oi-

to atletas convocados. Os
outros três são do Botafogo.

No caso do camisa 9, uma
guerra de declarações pare-
cia distanciar cada vez mais
técnico e jogador. A polêmi-
ca nasceu quando o pai do
artilheiro afirmou que o fi-
lho havia simulado uma le-
são por estar descontente
em ser reserva. 

Depois disso, Fred su-
miu das convocações e
perdeu a paciência, afir-
mando que enquanto Ma-

no estivesse na Seleção,
não teria mais chances. O
técnico rebateu com dure-
za, mas nunca fechou as
portas para o atacante.

A relação tem mais sur-
presas, como o zagueiro
Durval, do Santos, e o meia
Fellype Gabriel, do Botafo-
go. O treinador atendeu ao
pedido do São Paulo, que
disputa a semifinal da Sul-
Americana, e não chamou
jogadores do Tricolor. O
mesmo acontece com o
Grêmio, que está nas quar-
tas do torneio.

Para o jogo, Mano Mene-
zes convocou apenas atletas
que atuam no futebol brasi-
leiro, como prevê o regula-
mento. METRO RIO

Fred
“Melhor impossível!

Após uma temporada vi-
toriosa como essa, o tra-
balho ainda é coroado
com uma convocação.”

Durval
“Estou emocionado.

Quando o Léo e o Rafael
vieram me contar fiquei
meio cismado sem saber
se era verdade ou não.”

Fellype Gabriel
“Eu nem sabia que teria
amistoso. Espero fazer
o melhor, como faço no 
Botafogo. Estou surpre-

so, mas muito feliz.”

Palavra de
convocado

Jogadores lembrados
por Mano Menezes 
para o Superclássico
das Américas reagem:

História em 
números

Jogador que mais atuou

Cafu 149 partidas

Técnico que mais vezes comandou

Zagallo  131 partidas

Goleiro que mais atuou

Taffarel

108 partidas     72 gols sofridos

Maior goleador

Pelé 95 gols
Primeiro jogo: 

Brasil 2 x 0 Exeter City (ING)
em 21 de julho de 1914, no Campo da
Rua Guanabara, Rio de Janeiro (RJ)

Primeiro título  

Copa Roca, em 1914
Após vitória por 1 a 0 sobre a Argentina, 
dia 27 de setembro, em Buenos Aires

Principais títulos 

5 Copas do Mundo
(1958, 1962, 1970, 1994 e 2002)

3 Copa das Confederações
(1987, 2005 e 2009)

8 Copas América
(1919, 1922, 1949, 1989, 1997,
1999, 2004 e 2007)

 Jogos 999
 Vitórias 640
 Empates 206
 Derrotas 153
 Gols marcados 2.297
 Gols sofridos 945

SEM CERTEZA

Kaká diz que
volta não é
definitiva
Novamente convoca-
do, o meia Kaká ainda
sente que não tem a
garantia de que conti-
nuará sendo chamado
pelo técnico Mano Me-
nezes.

“Me senti muito
bem nos dois amisto-
sos anteriores, fiz
gols, criei jogadas,
mas falta muita coisa
ainda”, disse. “Minha
volta à Seleção não es-
tá consolidada”, disse
o meia, de 30 anos.

O atleta do Real Ma-
drid esteve em campo
nos amistosos contra
Iraque e Japão. Em ca-
da partida, balançou
as redes uma vez. A
tendência é que seja
titular diante da Co-
lômbia, hoje. METRO

Brasil: Diego Alves; Da-

niel Alves, Thiago Silva,

David Luiz e Fábio San-

tos; Paulinho, Ramires,

Lucas, Oscar e Kaká; Neymar.

Técnico: Mano Menezes

Estádio: MetLife, em Nova Jer-
sey (EUA), às 22h30 (de Brasília)
Transmissão: Globo, SporTV, 
Rádio Bandeirantes, Band News
e Bradesco  Esportes FM

Colômbia: Ospina; Ar-

mero, Yepes, Perea e

García; Valencia, Ramí-

rez, Rodríguez e Mac-

nelly Torres; Falcao Garcia e Teófilo

Gutiérrez. Técnico: José Pekerman

A Seleção Brasileira escre-
ve hoje, no estádio MetLi-
fe, em Nova Jersey, nos
EUA, mais um capítulo da
história mais vitoriosa de
um país no futebol mun-
dial. Às 22h30 (de Brasília),
o time pentacampeão do
mundo encara a Colôm-
bia, na milésima vez que a
equipe canarinho entrará
em campo.

“Será um privilégio par-
ticipar deste jogo”, disse o
atacante Neymar. “É um
orgulho para todo jogador.
Será um duelo difícil, mas
vamos fazer de tudo para
termos uma boa apresenta-
ção”, afirmou Diego Alves.

Embalado pelas golea-
das sobre Iraque (6 a 0) e Ja-
pão (4 a 0) no mês passado,
o Brasil tem uma preocupa-
ção para o duelo com os co-
lombianos: o atacante Fal-
cao Garcia, destaque do
Atlético de Madrid. Nesta
temporada, ele anotou 13
gols em 11 partidas.

“Ele vive a melhor fase
da carreira, é o principal
centroavante do mundo e é
preciso ter um cuidado es-
pecial na marcação”, disse
o goleiro Diego Alves.

MATHEUS ADAMI
METRO SÃO PAULO

19gols marcou Fred
até agora no Bra-

sileiro, artilheiro isola-
do da competição. Ele
anotou esses gols em
26 jogos.
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